
 

                                       TÜRI PÕHIKOOL 

                              HOOLEKOGU KOOSOLEKU 

                                          PROTOKOLL 

 

 

Türi                                            22.01.2020 nr 3 

 

 

Algus kell  17.15, lõpp kell 19.30 

 Juhataja: Liis Rusi 

Protokollija: Margit Alberg  
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Pindmaa, Marge Raal, Liis Rusi, Anu Zinovjev    

Kutsutud: Türi Põhikooli õppealajuhataja Ülle Tammela, sotsiaalpedagoog Helmut Bachman 

ja  TORE ringi juht Aili Avi. 

Puudusid: Veiko Valang ja õpilasesinduse esindaja. Osaleda ei saanud ka Aili Avi.  

 

 

Päevakord 

1. Türi Aabitsa esitamine konkursile “Aasta tegu ja aasta tegija 2019” 

2. Lastevanemate kohviku idee tutvustus. 

3. Erinevad kriisiolukorrad koolis 

4. TORE ring koolis. Kuidas toimetab? Kas ja kuidas aitab koolikiusamise vastu? 

 

1. Türi Aabitsa esitamine konkursile “Aasta tegu ja aasta tegija 2019” 

KUULATI 

Hoolekogu arutas Türi Aabitsa esitamist konkursile “Aasta tegu ja aasta tegija 

2019”. 

 

                 OTSUSTATI 

                      Ühehäälselt otsustati esitada Türi Aabits konkursile. 

 

 

2. Lastevanemate kohviku idee tutvustus. 

KUULATI 



Õppealajuhataja tutvustas lastevanemate kohviku ideed ja eesmärke. Arutati 

kutse ja kuulutuse avaldamist, info jagamise erinevaid võimalusi. 

 

                    OTSUSTATI 

 Otsustati esimene kohvik korraldada 17.02.20. hoolekogu liikmed koostavad 

kutse, mis avaldatakse kooli kodulehel ja FB lehel, valla ajalehes ja e-koolis. 

Kõigil hoolekogu liikmetel on ülesanne jagada infot otse oma klassi 

lapsevanematele. Lastevanemate kohviku sisulise poole eest vastutab 

õppealajuhataja. 

 

3. Erinevad kriisiolukorrad koolis 

KUULATI 

Virginia Ciunite juhtis tähelepanu sellele, et avaldatud hädaolukorra 

lahendamise plaan vajab muutmist. Uues koolimajas tööle asumine tähendab 

vajadust uue plaani järele.  

Kooli koduleheküljelt puudub viimane kodukorra kehtiv versioon. 

Kooli sotsiaalpedagoog Helmut Bachman rääkis oma töös ette tulnud 

juhtumitest, mis kõik on erinevad ja vajavad erinevat reageerimist. Jutu 

olulisteks märksõnadeks olid lastevanemate teadlikkuse tõstmine ja sallivus. 

Tööd tehakse ka õpetajate tolerantsuse tõstmisega. Sotsiaalpedagoogi jutust 

selgus, et koolil oleks vaja toimivat kiusamisvastast programmi. Senised katsed 

erinevate programmidega ei ole loodetud tulemusi andnud. 

                 OTSUSTATI 

Hoolekogu võttis info teadmiseks. Otsustati soovitada avaldada kooli kodulehel 

kehtiv kooli kodukord. 

  

4. TORE ring koolis. 

Kuna õpetaja Aili Avil ei olnud võimalik koosolekul osaleda, siis ülevaade 

TORE ringi tööst jäi seekord kuulamata. 

 

 

 

(allkirjastatud)                                               (allkirjastatud) 

 

                     Liis Rusi                                      Margit Alberg 
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