
HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

Lindi 19.02.2018 nr 3. 2017/2018 õa. 

Koosolek algas kell 18.00,  lõppes kell 21.00 

Koosolekut juhatas Annely Kingo 

Protokollis Kaire Kiivit 

 Koosolekust võtsid osa hoolekogu liikmed: Annely Kingo, Kärt Jürgens, Marika Linkrus, 

Kati Niibo,  Kaire Kiivit, Riine Alas,  Haidi Väljas, Merle Jantson. 

 Koololekult puudus: Aili Elend 

 Koosolekul osales: kooli direktor Ulla Orgusaar 

Otsustatui kinnitada järgnev päevakord: 

1. Sisehindamisaruanne 

2. Lindi Lasteaed-Algkooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord 

3. Õnneliku lapse 7 harjumust 

4. Rahvariided 

5. Heategevuskontsert Südamest Sinule 

6. Jooksvad teemad ja küsimused 

Sisehindamisaruanne 

Kuulati: Ulla Orgusaar tutvustas sisehindamisaruannet. 

Otsustati: Hoolekogu on sisehindamisaruandega tutvunud. 

Lindi Lasteaed-Algkooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord 

Kuulati: Ulla Orgusaar tutvustas uut õpilaste vastuvõtmist puudutavat korda. 

Otsustati: Hoolekogu on dokumendiga tutvunud. 

Kuulati: Ulla Orgusaar tutvustas keskkonda ARNO-t, mis seoses Pärnu linnaga ühinemisega 

hakkab edaspidi määrama lapsele kooli. Samuti tuleb seal täita ka 1. klassi astumiseks avaldus. 

Vajaliku lisainfo selle kohta leiab ka kooli koduleheküljelt. 

Otsustati: Hoolekogu liikmed on uuendusega tutvunud. 

Õnneliku lapse 7 harjumust 

Kuulati: Kuna üha rohkem tuleb koolis tegeleda laste omavaheliste suhete suunamisega, tegi Ulla 

Orgusaar lühitutvustuse programmile „Õnneliku lapse 7 harjumust“, mille kaasamisega kooliellu 

oleks kergem lapsi suunata üksteisemõistmisele. Programm sisaldab õpetajatekoolitust, 

õppevahendeid, mille rahastamiseks on võimalik kirjutada projekt. 



Otsustati: Ulla Orgusaar osaleb programmiteemalisel seminaril ning alustab 

projektikirjutamisega. 

Rahvariided 

Kuulati: Ulla Orgusaar tutvustas käsilolevat projekti koolile uute rahvariiete soetamiseks, kuna 

olemasolevad on väga kulunud. Projektikirjutajaks on Merle Jantson. 

Otsustati: Hoolekoguliikmed on teemaga tutvunud ning nõus. 

Heategevuskontsert Südamest Sinule 

Kuulati: Ulla Orgusaar tegi ettepaneku kontsert sel aastal vahele järra korraldamiseks kuluva aja 

puuduse tõttu. 

Otsustati: Kontserti sel aastal ei toimu. 

Jooksvad teemad ja küsimused 

Kuulati: Ulla Orgusaar andis teada, et pikaajaline projekt Grossingu varustuse tarbeks sai 

rahastuse. 

Kuulati: Annely Kingo edastas 4. klassi lastevanemate mure seoses info liikumisega kooli ja 

kodu vahel. 

Otsustati: Klassijuhatajad teavitavad eelolevast üritusest esmaselt õpilast, kes märgib selle 

päevikusse ning vajadusel ka kirja teel vanemat. Lisainfot leiab alati ka kooli koduleheküljelt 

ning lapsevanemate ja kooli listist Facebookis. Samuti palus Ulla Orgusaar hoida vanematel end 

kursis ürituste kavaga, mille leiab kooli koduleheküljelt.. 

 

 

Annely Kingo        Kaire Kiivit 

koosoleku juhataja       protokollija 

 

 


