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PÄEVAKORD: 

 

1) Hoolekogu esimehe ja sekretäri valimine 

2) Olustvere Põhikooli hoolekogu tööplaani kinnitamine 2022/2023 õppeaastaks 

3) Olustvere Põhikooli eelarve 2023. aastaks 

4) Mobiiltelefonide kasutamine koolis 

5) Muud teemad 

 

 

1. KUULATI: Liivi Lindemann: Kas keegi soovib olla OPK hoolekogu esimees ja sekretär? 

Soovijaid ei ole. Mõlemal positsioonil jätkab Sandra Urvak.  

 

2. Hoolekogu tööplaani kinnitamine. KUULATI: Liivi Lindemann tutvustab hoolekogu töökava. 

OTSUSTATI: Liivi Lindemanni ettepanek kinnitati.  

 

3. KUULATI: Liivi Lindemann: Tutvustab OPK eelarvet. Saabus just vallast koosolekult. 

Allasutustel on ülesanne teha ettepanek teisipäevaks, 15. novembriks, et kuidas valla eelarve 

miinust vähendada. Kärpekohti personali osas OPKs ei ole. Ainus koht, kust kärpida, on 

eelarverida „Remont, restaureerimine, lammutamine“. Praegu on sellel real 10 300 eurot, sellest 

võiks heal juhul 6000 eurot maha võtta. Kindlasti vajab uue 1. klassi ruum remonti. Teistelt 

ridadelt kokku hoida on väga keeruline. Mait Rand: Kas heakorratööde osas ei oleks võimalik 

kokku hoida? Liivi Lindemann: see oleks väga keeruline, sest meil pole vastavat tehnikat ja muid 

vahendeid, samuti puuduvad ruumid, kus vahendeid hoida. Samuti pole struktuuris vastavat 

ametikohta, kes heakorratöödega tegeleks. Igal juhul on odavam teenus sisse osta. Interaktiivse 

tahvli soetamine, mille hind on 3300.- eurot, võiks ehk lükkuda aasta võrra edasi. Kadri Linder: 

õpilünkade raha kasutada Opiqu tasumiseks. Liivi Lindemann: Õpilünkade raha läheb õpetajatele. 

Soome sõpruskooli vastuvõtt jätta ära, kokkuhoid 1500 eurot. Esmapilgul tundub, et suur kulu on 

toitlustamine, 55 125.- eurot, aga see on teenuse hind, mis sisaldab kõike, nii et hind on mõistlik. 

Maksimaalset saab kokku hoida 6000.- euro ulatuses. OTSUSTATI: Hoolekogu võtab eelarve 

teadmiseks.  

 

4. KUULATI: Liivi Lindemann tutvustab mobiilide kasutamise piiramist oktoobrikuus koolis. Saadi 

enam-vähem hakkama. Vahel lapsed ikka võtsid telefoni kotist välja, põhjendati, et vaja e-kooli 

vaadata. Nähtav oli see, et lapsed kadusid koridoridest ära. Nooremad õpetajad avaldasid 

arvamust, et nemad ei näe põhjust, miks peaks telefonide kasutamist piirama.  

 

5. KUULATI: Kooli jõulupidu toimub 20. detsembril 2022, selle raames ka kooli jõulukohvik, mille 

raames püütakse teenida koolile raha. 15.-16. detsembril toimub OTMK jõululaat, OPK saab 

selles kaasa lüüa. Lapsed ja lapsevanemad saavad osaleda laadal 15. detsembril, müüa oma kaupa 

pluss toimub heategevuslik müük.  



 

 

 

 

Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija 

Liivi Lindemann     Sandra Urvak 


