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PÄEVAKORD: 

 

1) Kooli hoolekogu uus töökord 

2) Kokkuvõte hoolekogu tööst eelmisel õppeaastal 

3) Hoolekogu tööplaan õppeaastaks 2018/2019 

4) Õpilasesinduse esindaja hoolekogu koosolekul  

 

1. KUULATI: Liivi Lindemann: Tutvustab valla poolt koostatud ja kinnitatud uut hoolekogu 

töökorda. Hoolekogus on nüüd ka õpilasesindajatest liikmed. Uue korraga seoses on kohustus 

hoolekogu protokollid avalikustada.   

 

2. KUULATI: Sandra Urvak: Hoolekogu silmapaistvaim tegevus on 2 korda aastas peetavad 

lastevanemate kohvikud jõulu- ja kevadpeo raames. Möödunud aastal teeniti kokku 441 €, mis on 

seni veel kasutamata. Jaanika Madison on lisaks teinud sihtotstarbelise ülekande valla kontole kooli 

ronimisseina soetamise toetamiseks. Raha ei ole kooli eelarvesse jõudnud. Liivi Lindemann uurib 

valla raamatupidamisest, kuhu raha on jäänud. Suure tõenäosusega on ka 2016/2017 ÕA kohvikust 

raha üle. Liivi Lindemann loeb raha üle.  

2018 veebruaris saadetud pöördumine vallale Müüri tn liikluskünniste paigaldamiseks. Seni on 

paigaldatud vaid üks liikluskünnis – taotlesime 2 künnist. OTSUSTATI: Pöördutakse uuesti valla 

poole, et see paigaldaks ka teise liikluskünnise Müüri tänavale.  

Lastevanematest hoolekogu liikmete ettepanekutega on suuremas osas arvestatud. Kool on liitunud 

KIVA programmiga ning 1.-3. klassis on mõned tunnid juba toimunud. Sandra Urvak: ettepanek 

maailmakoristuse kampaania raames ka Olustvere Põhikooli perega korraldada ühine 

koristamisaktsioon Olustvere aleviku ja selle ümbruse korrastamiseks. Sellega võimalus 

kogukonnatunnet tugevdada. OTSUSTATI: Mõistlik on heakorratalgud korraldada kevadel, 

lõpueksamite ajal, mil on vaja koolimaja eksamite ajal ülejäänud õpilastest tühi hoida. Esimene 

selline aeg on 1. juuni 2019. 3. juunil on eesti keele eksam, see on üks võimalik aeg koristamisega 

tegelemiseks. Korraldatakse heakorratalgud mingi teise tegevuse käigus. 

 

3. KUULATI: Liivi Lindemann: Hoolekogu tööplaan 2018/2019 õppeaastaks. Hoolekogu peab koos 

käima vähemalt 3 korda aastas. OTSUSTATI: Kinnitatakse koolidirektori poolt esitatud tööplaan 

õppeaastaks 2018/2019. 

Liivi Lindemann: Andrus Liigus teeb koolile meeneteks parkimiskelli.  

Liivi Lindemann esitleb eelarvesse lisaraha taotlusvormi sisu. Kool soovib uut interaktiivset tahvlit 

ja projektorit, 5 arvutirenti, vastavalt Terviseameti taotlusele ka koolilaudu ja toole, rattaresti, 

põrandate hooldamist, kooliesise sillutise vahetamist, maailmapoliitilist seinakaarti, direktori 

kabineti remonti ning materjali selleks, klassi- ja kabinetiuste värvimist, kooli logoga 

parkimiskellasid meenetena, Suure-Jaani koolis bioloogia õpikojas osalemiseks transporti, 



tarkvaratootja Microsoft lepingutasu. 

Mikk Reier juhib tähelepanu, et lahtritega rattahoidjatesse ei pruugi kõik rattad mahtuda – paremad 

on spiraalsed rattahoidjad. OTSUSTATI: Kinnitada kooli eelarvesse lisaraha taotlus. 

 

4. KUULATI: Õpilasesinduse liige Mariin Toome kirjeldab õpilasesinduse tegevusi. Mariin Toome: 

Siiani on õpilasesindus tegelenud valdavalt ürituste programmidega ning möödunud õppeaastal 

õpilaste hulgas läbi viinud küsitluse. Õpilased sooviksid kooli veeautomaati, sest kooli veel on paha 

lõhn. Liivi Lindemann: Kooli vesi on kõlbulik, aga kuna selle tarbimine on väike, siis läheb soe vesi 

boileris haisema. Mikk Reieril ettepanek panna kooli püstine kraan, kust saab otse juua ilma kruusi 

või topsi kasutamata. Üks võimalus on ka võtta vesi kodust pudeliga kaasa. OTSUSTATAKSE: 

Veeautomaadi soetamine on ebaotstarbekas ja keskkonda koormav, sest tekitab palju plastprügi 

joogitopside näol.  

 

Liivi Lindemann     Sandra Urvak 

juhataja      protokollija 

 

 

 


