
 
 

TÜRI PÕHIKOOL 

                           HOOLEKOGU  KOOSOLEKU  

                                           PROTOKOLL 

 

 

Türi          26. september 2018  

 

 

 

 

Algus kell 19.00, lõpp kell 20,45 

 

Juhataja: Marge Raal 

Protokollija: Liis Rusi 

Võtsid osa:  

Hoolekogu liikmed: Virginia Ciunite - lapsevanemate esindaja, Ester Pindmaa - lapsevanemate 

esindaja, Marge Raal - lapsevanemate esindaja, Liis Rusi -  lapsevanemate esindaja, Margit 

Alberg - õpetajate esindaja. 

Kutsutud: Türi Valla Haridus,-Kultuuri,-ja sotsiaalosakonna juhataja Triin Pärna. 

Puudus: Heidy Jallai - õpilaste esindaja, Veiko Valang - Türi valla esindaja,  

  Ervin Jürisoo - Direktor 

 

PÄEVAKORD:  
1. Ülevaade hetke olukorrast, seoses uue koolihoone ehitusega. 

2. Türi Vallavalitsuse määruse eelnõu tutvustus Triin Pärna poolt. 

3. Muud vajadusest tulenevate küsimuste arutelu. 

 
1.Ülevaade hetke olukorrast, seoses uue koolihoone ehitusega. 

KUULATI: 

Punkti käsitleti põgusalt. Konkreetseid otsuseid, kuidas õppetöö järgmisel õppeaastal, seoses uue 

koolihoone ehitusega korraldatakse, veel tehtud ei ole. Tõenäoliselt saab ajutiseks õppekohaks 

olema Türi Ühisgümnaasiumi vabad klassiruumid. Sellega seoses tuleks, hoolekogu arvates, üle 

vaadata liikluskorraldus ja parkimine Türi Ühisgümnaasiumi ümbruses. 

 
2.Türi Vallavalitsuse määruse eelnõu tutvustus Triin Pärna poolt. 

KUULATI: 

Triin Pärna tutvustas Türi Valla määruse eelnõu: 
Türi valla üldhariduskooli ning ühe asutusena tegutseva üld-hariduskooli ja lasteasutusehoolekogu 

moodustamise kord ja hoolekogu töökord 

OTSUSTATI: 

Hoolekogu võttis info teadmiseks ja hääletati ühehäälselt eelnõu poolt. 

 

3.Muud vajadusest tulenevate küsimuste arutelu. 

3.1. Kokkuvõte hoolekogu tööst 2017/2018 õppeaastal. 

KUULATI: 

Hoolekogu esimees tutvustas tööaasta kokkuvõtet, mida esitletakse lastevanemate üldkoosolekul. 

OTSUSTATI:  

Hoolekogu võttis info teadmiseks. 
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3.2. Hinnang õppekavale 

KUULATI: 

Direktor saatis hoolekogu liikmetele tutvumiseks uue parandustega Türi Põhikooli õppekava. 

Hoolekogu tutvus saadud dokumendiga ja leidis, et ei saa anda hinnangut ilma kooli poolse 

tutvustuseta, kuna puudub selleks vajalik pädevus.  Saadud dokument ei olnud terviklik ja 

hoolekogu liikmeteni jõudis ilmselt õppekava poolik tööversioon.  

OTSUSTATI:  

Anda hinnang õppekavale peale õppekava tutvustamist pädevate inimeste poolt ja korrektse 

dokumendi saamist. 

 
3.3. Õpikute kätte andmine 

KUULATI: 

Virginia Ciunite tõstatas  iga-aastase õpikute jagamisega kaasneva mure. Alates 4. klassist 

saavad õpilased õppeaasta alguses oma õppematerjalid kätte jooksvalt, vastavalt tundide 

toimumisele. Iga aineõpetaja annab õpilasele, esimeses tunnis, oma aine õpikud ja töövihikud. 

See tekitab olukorra, kus õpilane peab igal korral eraldi käima õppevahenditele ümbriseid 

ostmas, sest õpikud on kõik erimõõtu. Samas võiks kool panna kokku iga õpilase nn 

õppematerjali komplekti ja selle võiks kätte saada enne õppeaasta algust augustis. 

OTSUSTATI:  

Teha koolile ettepanek võimaldada õpilastele õpikute ja töövihikute kättesaamine enne õppeaasta 

algust.  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

Marge Raal       Liis Rusi 

Juhataja       Protokollija 


