
HOOLEKOGU KOOSOLEK 2017/2018 õppeaasta 
 

Lähte           nr  1 

Algus: 19:00          09.10.2017 

Lõpp: 20:00 

Koosoleku juhataja: Jaanika Kreela 

Protokollija: Janika Lill 
Kohalolijad: Kristiina Vosmi, Tarmo Aruoja, Jaanika Kreela, Jaanus Robi, Diana Nõlvak, 
Tiit Mauer, Janika Lill, Heiko Paju 

Kutsutud külaline: Üllar Loks 
 

PÄEVAKORD: 
 

Jooksvalt tõusetunud küsimused ja teemad. 
 

ARUTATI JA OTSUSTATI: 
 

* Õpilaste esindajaks hoolekogus on alates käesolevast õppeaastast Heiko Paju . 
 

* Staadionile veeti peale 27 t punast tellisepuru. Kuna ilmad olid kehvad ja pinnas porine, 
siis esialgu ei ole täitematerjal täitnud oodatud tulemust ja laste poolt on tulnud signaale 
rahulolematusest staadioni olukorra osas. Aga lootus jääb, et kevadeks on pealeveetud 
tellisepuru piisavalt tihenenud ja seis praegusega võrreldes paraneb. 
* Lähte Ühisgümnaasiumi koduleht on ajale jalgu jäänud. Spordikooli andmed on ajast 
maas, viimased muudatused on seal tehtud 2016. aastal.  Kodulehel peaks kajastatama 
oluliselt suuremas mahus kooliõpilaste saavutusi nii spordi- kui ka muus vallas. Tore 
oleks leida ka toimunud sünmuste kohta pildimaterjali. Samas võiks olla suurem kajastus 
ka kooli FB lehel, nii spordi kui ka olümpiaadide kohta.  
Direktor lubas teemaga kriitilisemalt tegeleda. Pakuti välja ka idee, et kodulehe tegemisel 
võiks kaasata gümnaasiumi meediasuunaga klassid. 
 

* C-korpuse õpetajad palusid vanematele meelde tuletada, et autodega ei tohi peatuda 
kollase joone mõjualal. Jooned on küll kulunud, kuid siiski aimatavad ja sellel keelualal 
peatumine seab tõsiselt ohtu kooli territooriumil liikuvad lapsed. C-korpuse juures on 
olemas suur parkla ja lapsi ei ole vaja hommikul autoga treppi sõidutada.  
Kooli poolt lubati organiseerida kollaste joonte värskendamine. 
Ühtlasi tuletame meelde, et endiselt kehtib kokku lepitud reegel, et liiklusohutuse mõttes 
alates kella 7.45st A- korpuse parklasse sissesõit keelatud. Palume sellest 
kokkuleppest kinni pidada. 
 

* Käes on sügis ja valgusküllast aega jääb järjest vähemaks. Seega tuletame meelde ka 
helkurite vajalikkust, et pimedatel hommikutel/õhtutel oleksid meie lapsed liikluses 
nähtavad, kontrollige üle, kas igal lapsel on kodust väljudes helkur olemas. 
 

* Õpetajate tänava tee, mis viib C-korpuse juurde, on väga halvas seisukorras ja selgunud 
on, et pelgalt pindamisest selle teelõigu osas tulemust ei ole. Tee vajab kapitaalsemat 
remonti. Lootust on, et sellega hakatakse tegelema kevadel. 
 



* Kuna hoolekogus puudub sel õppeaastal lapsevanem, kes esindaks I kooliastet, otsustati, 
et üldkoosolekul valitakse hoolekokku juurde üks liige. 
 

Järgmine koosolek toimub jaanuaris. 
 

 

 

 

Jaanika Kreela              Janika Lill 
 

Koosoleku juhataja       Protokollija 
 


