
   

 

 

 

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 12 

 

 

Võnnu                17.06.2022, nr 1-15/12 

 

Algus kell 18.00, lõpp kell 20.00  

Juhatas: Piret Kozlovski 

Protokollis: Maris Tee 

Osa võtsid: Piret Kozlovski, Maris Tee, Jaanika Uudam, Evelin Kostabi, Ene Runno 

Puudus: Rauno Karro, Erika Tiiman, Sandra Kroon, Maie Otsa, Helin Kitsing,   

Kutsutud: direktor Triin Lõbu 
 

 

Päevakord: 

1. Uue põhimäärusega tutvumine. 

2. Jooksvad küsimused. 

3. Direktoriga tutvumine, mõtted ja plaanid edaspidiseks.  
 

 

1. Uue põhimäärusega tutvumine. 

Kuulati:  

Märkimisväärseid muudatusettepanekuid põhimääruse koostamiseks hoolekogul ei ole. 

Arutelu käigus kerkisid üles mõned tegelemist vajavad mõttekohad.  

- Üldkoosolek ja klassikoosolekud – kindlasti peavad järjepidevalt toimuma. Ja seda 

pigem õppeaasta esimeses pooles, et vanemad saaksid koolielu osas kaasa rääkida, 

kaasa lüüa.   

- Hoolekogus kooliastmete esindatus – esimene kooliaste hetkel puudu, tuleks valida 

sügisesel üldkoosolekul. 

- Tunnustamiseks vallavanema vastuvõtule kutse saamine – õpetajate esindaja Ene 

Runno räägib, et vald esitab igal aastal koolile uued (igal aastal erinevad) tingimused, 

mille põhjal kutse saavad õpilased välja valitakse. Konkreetsele tunnustamise korrale 

ei oska õpetajate esindaja viidata. Samas on Melliste ja Sillaotsa koolide 

kodulehekülgedel leitavavad tunnustamise korrad, kus on üheks osaks ka 

vallavanema tunnustamine ning selleks vajalikud tingimused. Vanemate esindajate 

sõnul tekitab selline tunnustamise viis küsitavusi ja tuleks üle vaadata.  

 

2. Jooksvad küsimused. 

Kuulati: Direktori sõnul tuleb üle vaadata hommikusöögi ja pikapäevarühma toidukorra 

maksumused, sest juba praegu on kulu toidukorrale suurem, kui lapsevanematelt küsitud 

summa. Arutelu käigus selgub, et vaja oleks tegeleda ka koolitoidu kvaliteedi tõstmisega 

(sageli lapsed ei söö). 

Otsustati:  

- Toidukordade maksumused vaatame üle uue õppeaasta esimesel hoolekogu 

koosolekul.   



- vaadata üle söökla varustaja – hinnasuhe ja sortimendi valik teiste pakkujatega. Äkki 

on mõistlik muuta ka varustajat? 

- uuel õppeaastal küsida tagasisidet õpilastelt (küsimustik vms). 

- köögitöötajatele koolituste võimaldamine. 

- Just meie kooli (ja lasteaia) eripärasid arvestades kaasata haridusasutuste 

toitumisnõustaja, kes aitab uuendada menüüsid jms.  
 

 

3. Direkoriga tutvumine, mõtted ja plaanid edaspidiseks. 

Kuulati:  

Direktor on seisukohal, et kool on eelkõige laste jaoks ning tema soov on luua lastele 

parimad õppimistingimused. Leida üles Võnnu Keskkooli murekohad ning püüda neid 

parendada.  

 

 

Koosoleku lõpp kell 20.00 
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Piret Kozlovski                Maris Tee    

   

 


