
Lastevanemate üldkoosoleku protokoll nr.1-9.2/2 

Aeg: 10.09.2019 kell 17.00 – 19.00 

Koht: Lindi koolimaja 

Koosoleku juhataja: Ulla Orgusaar 

Koosoleku protokollija: Kaire Kiivit 

Koosolekul osales kokku 15 lapsevanemat ja 5 õpetajat. Osalejate nimekiri lisas 1. 

Päevakord: 

1. Koolipsühholoog Aive Hirs 

2. Koolilapse tervisest Kaie Kütt Pärnu Sisehaiguste kliiniku ülemõde. 

3. Vaatame üle ja räägime E-keskkondadest ARNO ja STUUDIUM 

4. Tagasivaade 2018/19 õppeaastale 

5. Õppekasvatustööst ja ettevõtmistest  2019/20  

* üritused ja väljasõidud 

* andmekaitseseadusest tulenevad kokkulepped 

* ühised ettevõtmised lastevanematega 

* huviringid ja Audru huvikool 

     6.  Hoolekogu valimised 

     7.  Jooksvad küsimused 
 

Kuulati/otsustati:  

1. Kooli psühholoog Aive Hirs tutvustas teemasid, millega võib tema poolde pöörduda ning 

tõi näiteid, mille järgimine väldib üldlevinud probleemide tekkimist. A. Hirs julgustas 

lapsevanemaid temaga kontakti võtma, kui tunnevad, et vajavad kõrvalseisja ja vastava õppe 

saanud isiku tuge mure lahendamisel. A.Hirs on Lindil õpilaste, lastevanemate ja õpetajate 

päralt üle ühe nädala reedeti (kaks korda kuus)  kell 8.00-12.00. 

 

2. Koolilapse tervisest rääkis Pärnu Sisekliiniku ülemõde Kaie Kütt. K.Kütt käsitles lapse 

söömisest ja vähesest liikumisest tingitud võimalikke terviseprobleeme. Teaduslikele 

uuringutele tuginedes söövad tänapäeva lapsed mitu korda rohkem kui vaja ja liiguvad palju 

vähem kui oleks vajalik. Lapsevanema kohus on lapse toidulauda tervislikult katta.  

 

3. Vaatasime koos lastevanematega üle e-keskkonnad ARNO ja STUUDIUM. Tekkinud 

küsimused leidsid vastused. Lapsevanemad on rahul e-keskkondadega ja oskavad neid 

kasutada.   

 

4. Ulla Orgusaar andis lühikese ülevaate eelmisest 2018/19 õppeaastast. Lisa nr 2.  

 

5. Õppekasvatustöö ja ettevõtmised 2019/20 õa.  

* Vastavalt hoolekogu otsusele on maksimaalselt ühes kuus üks tegevus (väljasõit, teater jne) 

rahaline. Sellest peame kinni. Õppekäike ja teatrikülastusi plaanime õppekavast lähtuvalt ja 

teemakohaseid. Kõik üritused on leitavad STUUDIUMi ja kooli kodulehe kalendrist. 

*2019/20 õa teema on „Teen südamega, jagan rõõmuga“. Meie põhieesmärgiks on arendada 

lapses olulisi eluoskusi ning iseloomujooni selleks, et laps oskaks tulevikus teha positiivseid 

valikuid.  

Esimesena tegeleme kolme teemaga, mis reguleerivad lapsel iseendaga hakkama saamist. 

Õppeaasta lõpuks teab laps, kuidas olla ettevõtmistes aktiivne, alustades millegi tegemist teab, 

kuhu tahab jõuda ja mõistab, milline tegevus viib eesmärgini.   



*Vastavalt andmekaitseseadusele soovime kõikidelt lastevanematelt kinnitust, et kas kool 

võib lapse isikuandmeid kasutada õppetöö korraldamiseks vajalikes tegevustes. Samuti laste 

pildistamisel ja filmimisel. Vastavad küsitlused jagati lastevanematele täitmiseks ja 

allkirjastamiseks.  

*Sellel aastal jätkavad samad huviringid mis ka eelmisel õa. Juurde lisandus koolilaste 

lauluring. Audru huvikooli muusikaosakonna Lindi filiaali õpilaste registreerimine on 

lõppenud. Seda sai teha vaid läbi ARNO keskkonna. Muusikaosakonnas õpib 9 last.  

*Kaire Kiivit tutvustas lastevanematele Erasmus+ uut projekti, mis kestab kaks aastat. 

Välislähetused toimuvad 5 korda aastas ja koos lastega. Kaks õpetajat ja kaks last. Projekti 

sisuks on suhtlemine, juttude jutustamine ja sotsiaalsed oskused.  

*Pikapäevarühma töökorraldusest rääkis Kirstin Riives.  Viibitakse kindlasti õues, õpitakse 

järgmiseks päevaks ja mängitakse.  

 

6. Hoolekogu valimised.  

Esitati järgmised kandidaadid: 

1.-2.klass Haidi Väljas.  

3. klass Katrin Kalda 

4. klass Helen Schmidt 

Vikerkaarerühm Annely Kingo 

Päikeserühm Heiki Riives 

Kooliõpetajate esindaja Kaire Kiivit 

Lasteaiaõpetajate esindaja Kärt Jürgens 

 

Hoolekogu koosseis kinnitati. 

Otsus: 21 poolt, 0 erapooletut, 0 vastu häält. 

 

Eelmisel õppeaastal otsustati, et igal klassi ja rühma hoolekoguliikmel on 2-3 laiendatud 

hoolekoguliiget. 

1.-2. klass Merle Timmo, Kristiina Ümarik 

3.klass Eve Naudi, Marika Linkrus 

4.klass Heleri Vaher, Deana Malinovskaja 

Vikerkaarerühm Riine Alas, Anne Põllo 

Päikeserühm Jana Palm, Kaisa Tõniste 

Kooliõpetaja Kadri Tamberg 

Lasteaiaõpetaja Anu vahter 

 

3. Jooksvad küsimused 

Küsimusi ei olnud.  

 

 

Koosoleku juhataja Ulla Orgusaar 

 

 

Koosoleku protokollija Kaire Kiivit 


