
Väljavõte 

 

KURTNA KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEK  

 

 

23.11.2017         protokoll nr. 2 

       

 

Osalejad: Valdur Kuldvee, Mai-Liis Tammpere, Taili Tamm, Kerdo Vrublevski, Eva-Liisa 

Laas, Heldi Raudsepp, Malle Metsis-Müür, Merle Piik, Meelis Ojassalu, Arvo Pärniste 

(saabus kell 18.45) 

Puudujad: ei ole 

Kurtna Kooli esindajad: Kaire Oks, Terje Alev, Kristjan Saar 

Külaline: Heli Veersalu – haridusspetsialist, Katri Tomson – eelmise hoolekogu esimees. 

Päevakord: 

1. Hoolekogu liikmete tutvustus, esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine  

2. Ülevaade eelmise hoolekogu tegemistest - Katri Tomson 

3. Ülevaade Kurtna Kooli 2017. aasta eelarvest, suuremad soetused ja remonttööd – 

Kristjan Saar 

4. Üle vaade 2018. aasta eelarvest – Kristjan Saar 

5. Lasteaia suvised lahtiolekuajad ja sulgemine – Kaire Oks 

6. Ülevaade rühmade ja klasside täitumusest, prognoosid järgmiseks õppeaastaks.  

7. Ülevaade pikapäevarühma töökorraldusest 

8. Uus e-lasteaia keskkond Eliis  

9. Kohal algatatud küsimused 

 

 

1. Hoolekogu liikmete tutvustus, esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine.  

 

Otsus nr 1: Uue hoolekogu esimeheks valiti Valdur Kuldvee- poolt 7 hoolekogu 

liiget.  

Uueks hoolekogu aseesimeheks valiti Eva Liisa Laas- poolt 8 hoolekogu liiget. 



Uueks hoolekogu protokollijaks valiti Heldi Raudsepp - poolt 5 hoolekogu liiget. 

 

2. Ülevaade eelmise hoolekogu tegemistest - Katri Tomson 

Katri Tomson kirjeldab suuremaid tehtud töid eelmise hoolekogu ajal, milleks olid: 

 Lahenduse otsimine lasteaiakohtade puudusele, täiendavate ruumide leidmine 

ja lasteaia saali säilitamine lasteaia tegevusteks. 

 Kõikidele esimesse klassi minejatele koha leidmine Kurtna koolis. See aasta 

oli esimene õppeaasta kui Kurtna koolis avati kaks esimest klassi.  

 Kooli transpordi küsimused. Täiendavate koolibusside käima panek. Õhtune 

buss Sakust Kurtna kooli ja tagasi, et lapsed saaksid liikuda huviringidesse ja 

tagasi. 

 Kooli toitlustusega tegelemine. 

 Katri Tomson rõhutas ka head koostööd valla esindajatega. 

 

Päevakorrapunkti ajal tekkinud arutelud: 

Kooli lastel lõppeb teisipäeviti ja neljapäeviti ujumine alles kell 17.00, siis lapsed ei jõua 

bussi peale. Kuna nüüd läheb buss ka 15.07 kooli juurest, siis oleks ettepanek alustada 

ujumistreeningutega varem.  

 

Ettepanek: Kooli esindajad uurivad ujumistreenerilt, kas saaks alustada ujumise trenniga 

varem, et lapsed jõuaksid kella 17.00 bussi peale. Lisaks saadavad kooli esindajad täiendava 

teavituse kella 17.00 bussist lapsevanematele. 

 

3. Ülevaade Kurtna Kooli 2017. aasta eelarvest, suuremad soetused ja remonttööd – 

Kristjan Saar  

Kristjan Saar annab ülevaate tehtud ja planeeritavatest soetustest. Maja renoveerimisest 

möödub 9 aastat. Keskmiselt on igal aastal renoveeritud kaks klassi- või rühmaruumi.  

Tehtud soetused eelmisel aastal: 

 Suvel lasteaia all keldris asuva basseini ja abiruumide renoveerimine. 

 Staadioni kunstmuru hooldus – lisati juurde kummigraanuleid. 

 Sporditabloo hankimine. 

 Algaval hooajal planeeritakse jõusaalis välja vahetada jõusaali masinaid. 

Kristjan Saar toob välja suuremad projektid, milles kool osaleb: 



 KIK projekti raames käis lasteaed Loodusmuuseumis ja koolis algab jaanuarist Kohila 

Keskkonnahariduse Keskusega mesila teemaline projekt „Mesilased ja maailm“. 

 HITSA IT-alaste vahendite toetusmeede. Õpetajatele osteti 8 laptop arvutit ja mõned 

monitorid ja tavaarvutid. Kristjan Saar nendib, et kooli infotehnoloogiline park on 

heas korras. 

 Koolile hangiti 14 Raspberry Pi-d. Lapsed saavad sinna juurde monteerida erinevaid 

digiseadmeid.  

 Huvitegevuse rahastamise raames pani vallavalitsus käima õhtuse bussi Sakust 

huviringidest kojusaamiseks. Saadi toetust 3800 eurot IT- alaste õppevahendite 

soetamiseks, mille eest osteti videokaamera koos suundmikrofoniga, filmitöötlusarvuti 

koos vastava tarkvaraga ja käedünamomeeter. 

 Planeeriti ka liivakastide vahetus lasteaias, aga hange ei õnnestunud ja lükkus 

järgmisesse aastasse. 

 

4. Ülevaade 2018. aasta eelarvest – Kristjan Saar 

 Uuel õppeaastal on oluline kasv tööjõu kuludes. Palgatõus jääb 5-7% vahele. 

Luuakse eraldi haridustehnoloogi ametikoht. 

 Administreerimisega seotud kulud jäävad samale tasemele. 

 Ehituse ja remondi eelarve on planeeritud ajalooliselt kõige väiksem, sest 

suuremaid ehitustöid algavaks õppeaastaks ei planeerita.  

 Digipädevuste arendamiseks on eraldatud 7800 eurot. 

 Õppevahendite ja mänguasjade planeeritav kulu on piisav. 

 Transpordikulu on eelarve rida, kuhu kool oleks soovinud rohkem täiendavaid 

ressursse, kuid planeeritav tõus 5% ei kata tegelikke vajadusi. Seda kasutatakse 

peamiselt teemadepäevadele, õppekäikudele, spordivõistlustele ja olümpiaadidele 

sõitmiseks. 

 Lasteaia rühmadesse on planeeritud hankida kuivatuskapid. 

 

5. Lasteaia suvised lahtiolekuajad ja sulgemine – Kaire Oks 

Heli Veersalu sõnul on varasemalt välja töötatud suvine töökorraldus ennast vähemalt 

Sakus õigustanud. Kaire Oks nõustub, et see toimis ka Kurtnas. 

 



Otsus nr 2: Teha Saku Vallavalitsusele taotlus Kurtna Kooli lasteaiarühmade suviseks 

töökorralduseks järgmiselt: 

ajavahemikul 02. juulist kuni 15. juulini 2018 on avatud üks suvine rühm, 

ajavahemikul 16. juulist kuni 29. juulini 2018 on lasteaed suletud,  

ajavahemikul 30. juulist kuni 12. augustini 2018 on avatud üks suvine rühm. 

 

 

7. Kohal algatatud küsimused. 

Roheline kaart.  

Kooli meeskonnaüritus.  

Ettepanek on 8.detsembril sulgeda lasteaed õhtul kl 18:00. 

Toimus hääletamine. Hääletustulemusega 10  poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud, anti 

nõusolek sulgeda lasteaed 8.12.2017 kell 18:00. 

Lasteaia kohatasu tõus.  

Terviseinfo jagamine lasteaias 

Ettepanek: saata lapsevanematele teavitus, et nad lapse puudumisel annaksid alati teada 

ka põhjuse kui tegemist on viirushaigusega. See aitab teistel vanematel oma lapsi paremini 

jälgida võimaliku haigestumise osas.  

Lastevanemate informeerimine 

Ettepanek: olulisematest hoolekogu otsustest tuleks väljavõte saata lapsevanemate 

meililistidesse. Lisaks teha protokoll digitaalselt kõigile kättesaadavaks. 

Lasteaia töökorraldus jõuluperioodil. 

Õppevahendite hoidmise võimalus koolis.  

Ettepanek: uurida tasuliste renditavate kappide paigaldamise võimalust ning selle 

maksumust. Seejärel on võimalik teha küsitlus, kui palju oleks huvilisi kappide 

rentimiseks.  

 

 


