
LÄHTE ÜG HOOLEKOGU KOOSOLEK 2018/2019 õppeaasta 
 
Lähte          24.01.2019, nr 1 
Algus: 18:00           
Lõpp: 19:30 
Koosoleku juhataja: Jaanika Kreela 
Protokollija: Jaanika Kreela 
Kohalolijad: Lisa-1 osalejate nimekiri 
Jaanika Kreela, Jaanus Robi, Vahur Kerge, Triin Siim, Kristiina Vosmi, Katrin Sisask, Diana 
Nõlvak. 
Kutsutud külalised: Üllar Loks 
 
PÄEVAKORD: 
1. Uue esimehe valimine ja kinnitamine 
2. Protokollija valimine ja kinnitamine 
3. Direktori ülevaade 2018/2019 õppeaasta I poolaastast 
4. Kohapeal tekkinud küsimused 
 
ARUTATI JA OTSUSTATI: 

1. Jaanika Kreela tegi ettepaneku valida uus hoolekogu esimees. Ainukeseks kandidaadiks oli Katrin 
Sisask. Katrin Sisask kinnitati ühehäälselt uueks esimeheks. 

2. Seose hoolekogu liikmete vahetusega on vaja valida uus protokollija. Uueks protokollijaks kinnitati 
ühehäälselt Jaanika Kreela. 

3. Direktori ülevaade I poolaastast: 
Esimene poolaasta möödus rahulikult. 
*Gümnaasiumi osas on haiguslehel viibiva inglise keele õpetaja asendus õppeaasta lõpuni olemas. 
*Sotsiaalsete probleemide ning käitumishäiretega tegeletakse. Sotsiaalpedagoog on koolieluga 
end kurssi viinud ja  teeb oma tööd väga hästi.  
*Probleeme on 12. klassi motivatsiooni puudumisega. 
*Tulemas on B-korpuse remont mille käigus paigaladatakse sinna kliima seadmed. 
*C-korpuses on ronimissein ning matid algklasside laste füüsilise aktiivsuse tagamiseks. 
*B-korpuses on tumbad mugavaks äraolemiseks. Vahepeal tuli need eemaldada kuna ei kasutatud 
sihtotstarbeliselt. Nüüd on tumbad tagasi viidud lootuses, et kooli vara osatakse hoida. 
*Kooli territooriumil on valla poolt paigaldatud lauatennise laud. Õpilaste hulgas pole laud veel 
väga populaarseks saanud. Kui laudu oleks rohkem, oleks ehk ka mängijaid rohkem. Koolil on 
plaanis mõned lauad veel paigaldada. 
*Kooli talispordivarustus on väga heal tasemel. Palve nende kasutajatele: hoidke neid nagu 
isiklikke, et varustus püsiks pikalt kasutuskõlblikuna.  
*Kui eelmistel aastatel on olnud probleeme suusaruumi korrashoiuga, siis sel aastal on olukord 
palju parem. Suusaruum on lahti vaid suuskade võtmise ja tagasipaneku ajal. Koha peal on 
vähemalt üks kehalise kasvatuse õpetaja.   



* Algklassidel on võimalik tellida koolivormi. Järgmisest õppeaastast võiks olla koolivorm kogu I 
kooliastmel.  Vastav info edastatakse ka lasteaedade koolirühmadele. Info tellimise kohta on kooli 
kodulehel. 

4. Kohapeal algatatud küsimused 
* Endiselt on probleemiks liikluskorraldus kooli territooriumil.  Kooli õuele ei ole lubatud sõita 
hommikul 07:45-08:10. See on aeg kus liigub kooliõuel väga palju õpialsi. On koolibusside tuleku 
aeg. Sisse- ning väljasõit on kitsas ning ei suuda autodevoolu läbi lasta. On olnud hommikuid kui 
kooliõuel valitseb kaos, mil autod seisavad ühel kohal 10-15 minutit. Õpilased saab autost välja 
lasta kas bussipeatuses või kaupluse juures. Üle tee saavad õpilased turvaliselt tunnelist.  Endiselt 
on probleemid ka c-korpuse juures. Palume lapsevanemaltel järgida liikluskorraldust ning mitte 
peatuda selleks keelatud kohas. Selline tegevus paneb ohtu teised liiklejad ning eelkõige meie 
lapsed! Siinkohal kutsume üles ka lapsevanemaid tegema teistele lapsevanematele sõbralikke 
märkuseid rikkumiste korral! 
* Küsimus seoses Tartu valla kaasava eelarve hääletuse jagamisega Studiumis (Loomepesa).  
Õpetajad ei osanud tegevusega midagi halba näha. Otsustati: Studiumit kasutatakse ainult 
koolieluks vajaliku teabe edastamiseks. 
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