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Juhataja:  Liis Rusi 

Protokollija:  Ester Pindmaa 

Võtsid osa:  lapsevanemate esindajad Virginia Ciunite, Ester Pindmaa, Marge Raal, 

Liis Rusi, Anu Zinovjev; õpetajate esindaja Margit Alberg, Türi valla 

esindaja Veiko Valang, Türi Põhikooli direktor Ervin Jürisoo 

Kutsutud oli:  Türi Põhikooli õppealajuhataja Ülle Tammela 

Puudusid:  õpilaste esindaja Heidy Jallai, lapsevanemate esindaja Averonika Beekmann 

 

PÄEVAKORD:  

Ülevaade kooliaasta II poolaasta tegemistest 

2. Kooli korraldatud lapsevanemate rahuloluküsitluse kokkuvõte 

3. Teemad seoses uue koolimaja ehitusega 

4. Tutvumine Kolledži hoone asenduspinnaga 

Tutvumine Türi Ühisgümnaasiumi asenduspinnaga. 

6. Muud küsimused 

 

1. Ülevaade kooliaasta II poolaasta tegemistest 

KUULATI: 

Ervin Jürisoo andis ülevaate Türi Põhikooli kooliaasta II poolaasta tegemistest. 

 

Hoolekogu võttis info teadmiseks. 

 

2. Rahuoluküsitluse kokkuvõte 

KUULATI: 

Türi Põhikooli õppealajuhataja Ülle Tammela tutvustas Türi Põhikooli korraldatud lapsevanemate 

rahuloluküsitluse tulemusi. Kuna Innove käesoleval õppeaastal ei korraldanud selleteemalist 

küsitlust, siis otsustas kool küsitleda lapsevanemaid ise, et saada tagasiside kooli toimimisest. 

Küsitlusele vastas 57 lapsevanemat. Kooli hinnangul olid tulemused üldiselt kooli jaoks 

positiivsed.  

 

Hoolekogu võttis info teadmiseks. 

 

3. Teemad seoses uue koolimaja ehitusega 

KUULATI: 

Ervin Jürisoo andis ülevaate, kuidas on läinud kolimine ning uutel õppepindadel kohanemine. On 

veel mitmeid teemasid, mis vajavad paremat korraldamist, kuid sügiseks loodetakse kõik paika 

saada (õpetajate sõitmine erinevate koolimajade vahel loodetakse lahendada nii, et vähem 

õpetajaid peab edaspidi liiklema. Ehitushanke võitjaga on vallal leping sõlmitud. 
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Hoolekogu võttis info teadmiseks. 

Kuna järgmise päevakorra punktina oli ette nähtud asenduspindadega tutvumine, võeti arutlusele 

muud küsimused, enne ringkäiku.  

 

6. Muud küsimused: 

Marge Raal juhtis kooli juhtkonna esindajate ja hoolekogu tähelepanu, et kooli võimlemispeoks 

kavade kokkupanemisel tuleks kehtestada täpsemad reeglid. Keegi peab vastutama klassikava eest 

ja aitama seda teha. On vaja täpsemat selgitust, kes teeb kava, kas kooliväline abi kava koostamisel 

on lubatud, millal on harjutamine (kas tundide ajast) jne. On tekkinud olukord, kus võistlusmoment 

on tantsurõõmu ületamas. Mõne klassi kavasid koostavad täiskasvanud tantsijad, kuid kõigil 

selline võimalus puudub. Sellest tulenevalt on mitmel klassil kadunud motivatsioon osaleda, kuna 

tantsijate koostatud ja õpetatud kavadega ei ole võimalik võistelda (kvaliteet on lihtsalt nii erinev). 

Samuti ei näita mõne klassi õpetaja üles mingit initsiatiivi kava koostamiseks. Direktori selgitus 

oli, et liikumispeo eesmärk on panna lapsed liikuma. See on üks osa kehalise kasvatuse tunnist 

ning kavade koostamise ning selgeks õpetamise eest vastutavad kehalise kasvatuse õpetajad. 

Küsimus võetakse arutlusse. 

 

Tõstatus ka teema kooli jõulupakkide (kommipakkide) kohta. Kas kõigil võiks olla ühesugused 

kommipakid, et ei tekiks küsimusi, miks ühel on suurem/kallim ja teisel väiksem/odavam pakk. 

Arutelu käigus jõuti järeldusele, et kommipakkide küsimus on iga klassi lahendada. Samuti on 

klassil õigus otsustada, et kommipaki asemel tehakse nt loosipakk. Antud küsimust kooliüleselt 

reguleerima ei hakata.  

 

Liis Rusi andis edasi Averonika Beekmanni tähelepaneku, et e-kooli täitmisel on kehtestatud 

reeglid ja ei ole õige panna teateid või õppimisi e-kooli õhtul pärast ettenähtud kellaaega. Samuti 

ei saa pidada õigeks, et esmaspäevaks vajalikke teateid/õppimisi sisestatakse e-kooli pühapäeva 

õhtul. Juhtkond lubas antud teema osas tähelepanelikum olla. 

 

4. Tutvumine Kolledži hoone asenduspindadega 

5. Tutvumine Türi Ühisgümnaasiumi asenduspindadega 

Ervin Jürisoo juhendamisel tutvuti asenduspindadega. Türi Ühisgümnaasiumi õppehoone juures 

vajab parkimiskorraldus endiselt tähelepanu. Muid suuremaid probleeme asenduspindadel ei ole.  

 

Türi Põhikooli hoolekogu järgmine kohtumine lepitakse kokku e-posti teel. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

Liis Rusi       Ester Pindmaa 

juhataja       protokollija 


