
HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL  
 
 

Lindi 14.01.2015 a.  nr 2. 2014/2015 õa. 
 
Koosolek algas kell 17.00, lõppes kell 18.30 
 
Koosolekut juhatas: Annely Kingo 
 
Protokollis: Diana Vainonen 
 

 Koosolekust võtsid osa hoolekogu liikmed:  Annely Kingo, Kristel 
Närep, Diana Vainonen, Sille Kokamägi, Sülvi Kaljuranda 
asendas Kadri Tamberg , Maris Moorits 

 Koololekult puudusid: Ly Suursild, Aili Elend, Sülvi Kaljurand ( 
asendas Kadri Tamberg ) , Keily Talisoo 

 Koosolekul osales: kooli direktor Ulla Orgusaar 

 

Päevakord  

        1.Tagasiside eelmisel koosolekul tõstatatud teemadele 

2.Advendipeo kokkuvõte 

3.Heategevuskontsert „Südamest sinule“ 

4.Eelarvest soetatud asjad 

5.Jooksvad küsimused. 

 

1.  Tagasiside eelmisel koosolekul tõstatatud teemadele. 

Lastevanemate poolt on tulnud negatiivset tagasisidet  eelmisel 

koosolekul tehtud ettepanekule , mis lubab alla 4 aastastel lastel  

välisüritustel osaleda ainult vanemaga. Juhul, kui mõni 



lapsevanem ei saa väljasõidul osaleda, siis võib ta paluda mõnda 

teist lapsevanemat, kes siis ka tema lapse järele vaataks. Eelnev 

olukord saab tekkida ainult rühmaõpetajate heakskiidul.   Muudel 

teemadel tagasisidet polnud. 

 

2. Advendipeo kokkuvõte. 

Hoolekogu esimees tegi kokkuvõtte Advendipeost. Selleks, et 

enam ei tekiks möödarääkimisi ülesannete suhtes, tehakse 

järgmiste ürituste jaoks  kava, kus on kirjas kõikide korraldajate 

kohustused. 

 

3. Heategevuskontsert „Südamest Sinule“  

Otsustati, et üritusel „Südamest Sinule“  asuva kohviku eest 

vastutavad  hoolekogu liikmed . Sel aastal on kontserdi vahel 

pausid, mille ajal saab kohvikut külastada. Nii hoolekogu liikmetel 

kui lastevanematel on võimalus heategevusena küpsetada midagi 

soolast/magusat kohvikusse müügiks.  

 

4. Eelarvest soetatud asjad 

4.1 Koolile on tellitud  8 sülearvutit. Sülearvutite eeliseks on 

asjaolu, et neid on mugavam erinevates klassides kasutada. 

Lauaarvutid oleksid nõudnud eraldi arvutiklassi sisustamist. 

4.2 Lastele on ostetud 6 suusakomplekti, et rohkem lapsi saaks 

suusatada. Juhul, kui lumi tuleb maha, saaks korraldada nt 

Valgeranna suusaradadel spordipäeva. 

4.3 Ostetud on õmblusmasin, et hõlbustada lastele kostüümide 

jms õmblemist. 

4.4 Plaanis on lastele teha ühtsed esinemisriided. 

Näidiskomplekt on valmimisel. 

 

 



5.  Jooksvad küsimused 

5.1 Koolilaste spordiringi kuutasu on 10 eurot lapse kohta, mis 

tuleb maksta kuu kaupa, olenemata käidud 

trennipäevadest.  Kuutasu väheneb vaid juhul, kui sinna 

sisse jääb koolivaheaeg, kus trenne ei toimu . 

5.2 Kuni selle õppeaasta lõpuni käib koolis 1x nädalas Audru 

kooli logopeed. Logopeed tegeleb ainult koolilastega. 

5.3 Ulla Orgusaar ja Kristel Närep tegelevad uue kooli ja lasteaia 

kodulehekülje koostamisega. Uueks aadressiks saab: 

www.lindikool.ee. 

5.4 Pikapäevarühma õpetajate tööjaotus jääb samaks: õpetaja 

Ene Säde on kolmel päeval nädalas (kolmapäev-reede) , 

ülejäänud päevad jagavad klassiõpetajad omavahel ära . 

5.5 Kuna Vikerkaarerühma abiõpetaja jääb 

lapsehoolduspuhkusele, siis talle on  leitud asendaja. 

5.6 Hoolekogu liikmetele on plaanis koolitus. Võimalusel 

tellitakse selline koolitus, kus saaksid osaleda ka teiste 

Audru valla haridusasutuste hoolekogude liikmed. 

5.7 Kevadel on taaskord plaanis korraldada Lastevanemate 

kool. Vajalik teha järelpärimised teemade ning koolituse 

maksumuse kohta. 

5.8 Kool sai võimaluse osaleda projektis „Jalgpall kooli“. 

15.01.2015 tulevad kooli jalgpallitreenerid. 
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http://www.lindikool.ee/

