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1. Päevakorra kinnitamine
KUULATI: Teivi Toomsalu tutvustas koosoleku päevakorda.
OTSUS 1.1: kinnitada koosoleku päevakord

2. Hoolekogu koosseisu ülevaatamine
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KUULATI: Ave Orav tegi ettepaneku hoolekogu koosseis üle vaadata, sest osadel liikmetel
on laps kooli lõpetanud, liikunud ühest kooliastmest teise vms.
Teivi Toomsalu:

Hoolekogu liikmed 2020./2021. õppeaastal jätkavad järgmiselt: Teivi

Toomsalu – hoolekogu esinaine, lasteaia lastevanemate Mesilaste rühma esindaja; Kätlin Jakk
– hoolekogu aseesinaine, kooli lastevanemate esindaja II ja III kooliastmes; Piret Ahosepp –
lasteaia õpetajate esindaja; Annely Piir – kooli õpetajate esindaja, protokollija; Kristiina Tõkke
– kooli lastevanemate esindaja I kooliastmes; Kalmer Lind - lasteaia lastevanemate Sipelgate
rühma esindaja, Aleksandr Karakozov – lasteaia lastevanemate Mesilaste rühma ja kooli
lastevanemate esindaja II kooliastmes, Marleen Uha – kooli õpilasesinduse esindaja, Ain Sibul
– kooli pidaja esindaja.
OTSUS 2.1: kinnitada 2020./2021. õppeaasta hoolekogu koosseis
3. 2019./2020. ja 2020./2021. õppeaasta olulised küsimused
KUULATI: Direktor Ave Orav andis ülevaate 2019./2020. ja 2020./2021. õppeaasta olulistest
küsimustest. 2019./2020. õppeaastal kinnitati vallas Saarepeedi Kooli sisehindamisaruanne
ning arengukava. Tehnoloogiaklassi projekteerimine ja ehitamine kajastub ka valla
arengukavas. Algatatud on detailplaneering staadioni rajamiseks. Teostatud on saali kõrval
olevate klassiruumide garantiiremont ning saali remont. 2020./2021. õppeaasta sügis- ning
talvevaheajal lammutatakse vanad garderoobid ning remonditakse fuajee. Uuendatakse mööblit
garderoobis ning arvutiklassis. Arutatakse varbseinte vajalikkuse üle kooli saalis, sest seal
toimuvad lasteaia liikumistunnid. 2020./2021. õppeaastal on Saarepeedi koolil abiõpetaja ja
haridustehnoloog ning oleme saanud mitme aasta järel kvalifitseeritud loodusainete õpetaja ja
lasteaia liikumisõpetaja. Pikapäevarühma õpetaja on edaspidi üks kindel õpetaja. Eripedagoogi
ametikoht ei ole kahjuks täidetud, jätkame otsinguid. Sel õppeaastal on meil ka uus kokaabi.
Saarepeedi Kool on liitunud KiVa ning Liikuma Kutsuva Kooli programmiga. Lasteaed osaleb
programmis Samm-sammult ning kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku.
Jätkavad eelmisel aastal olnud huviringid. Võib tulla uusi ringe või muudatusi ringide töös seos
laste huvide ja ettepanekutega. 2020./2021. õppeaastal on plaanis rakendada ka distantsõpet
ning e-õpet vastavalt vajadusele. Õpetajad ning õpilased õpivad kasutama IKT vahendeid
erinevates keskkondades.
OTSUS 3.1: võtta saadud info teadmiseks
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4. Majandusjuhataja ettekanne
KUULATI: Terje Altmets andis ülevaate plaanis olevates töödest, mis puudutavad eelmist
ning järgmist eelarveaastat. Lisaks direktori poolt mainitud töödele on plaanis remontida
Saarepeedi Kooli koridore, vaheruume, laoruume ja sanitaarsõlmi. Õuesõppeklassi katus
lasteaia hoovis vajab parandamist ning vihmavee ärajuhtimist. Plaanis on rajada valgustusega
terrass lasteaia poolele, rekonstrueerida kõnniteed ning õuevalgustus. Vaja on uut liivakasti
ning kiiku. On tehtud ettepanek rajada lasteaiahoovi mudaköök ning istumisnurk rühmatöö
läbiviimiseks.
Piret Ahosepp: Teen ettepaneku tulevikus paigaldada söögisaali akustiline lagi, sest saal kajab
väga palju.
Ave Orav: Tänan ettepaneku eest. Esitage ettepanek uueks eelarveaastaks.
OTSUS 4.1: võtta saadud info teadmiseks
5. Saarepeedi Kooli kodukorra muudatusettepanek
KUULATI: Ave Orav tegi ettepaneku asendada Saarepeedi Kooli kodukorra punktis 4.2.6
„hoidma mobiiltelefoni, tahvelarvuti vms nutiseadme väljalülitatuna esimese tunni algusest
kuni viimase tunni lõpuni v.a juhul, kui aineõpetaja on andnud loa kasutada eeltoodud
vahendeid õppetöö eesmärgil. Erandkorras helistamiseks küsib õpilane luba õpetajalt;“ sõnad
„mobiiltelefoni, tahvelarvuti vms nutiseadme“ sõnaga „nutiseadmed“.
Teivi Toomsalu: Palun hääletada. Kes on muudatusettepaneku poolt? Toimus avalik
hääletamine. Otsus kinnitada ühehäälne.
OTSUS 5.1: kinnitada Saarepeedi Kooli kodukorra punkti 4.2.6 muudatusettepanek
6. Lasteaia liitrühmas laste arvu suurendamine
KUULATI: Ave Orav andis ülevaate Saarepeedi Kooli lasteaiarühmade suurusest.
Lasteaiarühmad on 100% täitunud, sõimerühma meil ei ole. Tekkinud on olukord, kus meil ei
ole piirkonna lastele lasteaias kohta pakkuda. Vajan hoolekogu nõusolekut lasteaia liitrühmade
laste arvu suurendamiseks kahe lapse võrra 2020./2021. õppeaastal.
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Teivi Toomsalu: Palun hääletada. Kes on nõus lasteaia liitrühmade laste arvu suurendamiseks
kahe lapse võrra 2020./2021. õppeaastal? Toimus avalik hääletamine. Hääletustulemus: kuus
poolthäält, üks vastuhääl.
OTSUS 6.1: hoolekogu nõustub lasteaia liitrühmade laste arvu suurendamisega kahe lapse
võrra 2020./2021. õppeaastal
7. Info, jooksvad küsimused
KUULATI: Ave Orav palus teha ettepanekuid kooli sünnipäeva tähistamiseks. Milliseid
meeneid võiks koolile tellida, mõeldes ka vilistlaste kokkutulekule (joogipudeleid, torusalle,
riidest kotte vms)? Vilistlaste kokkutulek lükkub edasi ning toimub 2021.a.
Viljandi Valla kaasava eelarve hääletuses osaleb ka ettepanek rajada Saarepeedile välijõusaal,
mida saaksid kasutada nii kool, kogukond kui külalised. Ettepaneku tutvustus on videovormis.
Mihklilaat toimub 29.10 kell 16.30, kus müüvad ning ostavad ka hoolekogu liikmed.
Hoolekogu järgmine koosolek toimub novembris. Hoolekogu esinaine saadab kutse meilile.
Palun teha ettepanekuid, milliseid koolitusi hoolekogu võiks vajada.
OTSUS 7.1: võtta saadud info teadmiseks

Teivi Toomsalu
Koosoleku juhataja

Annely Piir
Koosoleku protokollija
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