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Algus kell  17.00, lõpp kell 18.30
Juhataja: Mariliis Aren
Protokollija: Sirle Võtti
Võtsid osa: Imre Heinsaar, Sirle Võtti, Mariliis Aren, Veigo Kaaret, Kati Nõlvak, Liis Rusi,
Maarja Liidemann.
Koosolekust võtsid osa direktor Janika Gedvil, abivallavanem Elar Niglas.

PÄEVAKORD:

1) Ülevaade koolibussidega seotud murekohtadest
2) Õppeaasta kokkuvõte
3) Hoolekogu roll õpetajat päeva tähistamisel
4) Muud küsimused

1. Ülevaade koolibussidega seotud murekohtadest

1.1. KUULATI:

1.1.1. Eelmisel hoolekogu koosolekul tõstatati koolitranspordiga seotud murekohti. Elar Niglas
annab ülevaate, mida on valla poolt tehtud nende murekohtade lahendamiseks. Selgub, et
vajadusel on võimalik muuta koolibussi peatuste kohti. Kahest enam-vähem samal ajal väljuvast
bussist ühe graafikut (Türi Halduse buss) on võimalik muuta vastavalt koolide vajadusele.
Bussipeatuste turvalisuse tõstmiseks saab üht-teist ette võtta (nt parendada valgustust jm), selleks
on vaja saada Transpordiameti luba. Koos Türi Haldusega vaadatakse kriitilised peatused üle
ning kavandatakse parendustegevused.
Mariliis Aren: kui põhikoolis muutuvad sügisest tundide ajad, kas on võimalik nihutada praegu
14.15 väljuvat bussi varasemaks, nt 14.00-ks? Elar Niglas lubab seda uurida.
Imre Heinsaar: Kirna mäel tekivad hommikuti ohtlikud olukorrad, kui lapsed peavad koolibussi
peale saamiseks minema üle sõidutee ajal, kui liiklusvoog on tihe. Kas oleks võimalik sinna teha
ülekäiguraja, et maantee ületamine oleks ohutum? Elar Niglas lubab Transpordiametist uurida,
kas ülekäiguraja tegemine oleks võimalik.
Imre Heinsaar: on tulnud erinevaid signaale, et koolibusside juhid ei ole alati kõige
sõbralikumad/viisakamad suhtlejad või kõige korrektsemad liiklejad. Kas bussijuhtidega
peetakse ka arenguvestlusi või räägitakse läbi viisaka käitumise reeglid?

1.2. OTSUSTATI:

1.2.1. Võtta info teadmiseks. Elar Niglas suhtleb Transpordiametiga ning Türi Haldusega, et
leida turvalisemaid lahendusi.
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2. Õppeaasta kokkuvõte

2.1. KUULATI:

Janika Gedvil annab ülevaate lõppevast õppeaastast: personaliliikumised ja -probleemid, uute
töötajate leidmiseks korraldatud konkursi hetkeseis; ruumijaotusest, uute töötajate töökohtadest;
plastikust õpilaspileti kasutuselevõtt 2022 sügisel.

2.2. OTSUSTATI:

2.2.1. Võtta info teadmiseks.

3. Hoolekogu roll õpetajate päeva tähistamisel.

3.1. KUULATI:

3.1.1. Arutelu, kas ja kuidas saaks hoolekogu panustada õpetajate päeva tähistamisesse.

3.2. OTSUSTATI:

3.2.1. Kontakteeruda kooli juhtkonnaga uuesti augustis täpsemate tegevuste kokkuleppimiseks.

4. Muud küsimused

4.1. KUULATI:

4.1.1. Avatud uste päeva tagasiside (Mariliis, Janika).

4.1.2. Hindamisjuhendist. Hoolekogule arvamuse avaldamiseks esitatud hindamisjuhend on nüüd
õppenõukogu poolt kinnitatud. Augustis lepitakse koolis kokku, millistes ainetes toimub
mitteeristav hindamine (arvestatud - mittearvestatud).

4.1.3. Tundide aegade muutusest. Hoolekogule viimati esitatud tundide aegade plaan hakkab
sügisest kehtima. Kuna meie õpilased on seotud ka teiste valla asutustega (nt muusikakool,
loomemaja, noortekeskus), siis tuleks neid kindlasti muudatustest teavitada.

4.1.4. Õpikute laenutamise süsteemist sügisel. Janika Gedvil tutvustab hoolekogule õpikute
laenutamise süsteemi. Kooli kodulehele pannakse augustis välja õpikute laenutamise ajakava.
Õpikute laenutamise toimub 23. - 31. augustil vastavalt graafikule. Õpikute komplektid pannakse
kokku koduklassidesse, kust õpilane oma komplekti kätte saab ning seejärel raamatukogus arvele
võtab.

4.1.5. Mariliis Aren tutvustab Liikumislabori vastvalminud plakatit kooli õuealade
planeerimiseks ning toob välja, et paljud plakatil toodud nõuannetest on meie koolis juba
arutlusel olnud.

4.1.6. Jalgrattahoidlate probleem. Kooli juures ei ole piisavalt jalgrattahoidlaid, et mahutada ära
kõikide õpilaste jalgrattad. Seetõttu seisavad paljud rattad kooli ümber suvaliste kohtade peal.
Janika Gedvil on rääkinud murest Türi Haldusega ning koos katsutakse leida murele lahendus.

4.1.7. Õpilaste tunnustamisest. Praegu kehtiva tava järgi kutsutakse kevaditi vallavanema
vastuvõtule õpilased, kes on saavutanud häid tulemusi õppetöös. Kõrvale jäävad aga need
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õpilased, kes on saavutanud kooli esindades silmapaistvaid tulemusi võistlustel ja konkurssidel
(nt sportlased, lauljad).

4.2. OTSUSTATI:

4.2.1. Võtta info teadmiseks.

4.2.2. Võtta info teadmiseks.

4.2.3. Direktor teavitab veel juunikuus teisi valla haridusasutusi tundide aegade muutusest.

4.2.4. Võtta info teadmiseks.

4.2.5. Võtta info teadmiseks.

4.2.6. Direktor teeb Türi Haldusega koostööd probleemi lahendamiseks.

4.2.7. Kool teeb vallavalitsusele ettepaneku kutsuda vastuvõtule ka sportlased, muusikud,
kunstnikud jt, kes on kooli kõrgel tasemel esindanud.

Türi Põhikooli hoolekogu järgmise kohtumine toimub 12. septembril kell 17.00.

(allkirjastatud digitaalselt)
(allkirjastatud digitaalselt)

Mariliis Aren
Juhataja Sirle Võtti

Protokollija


