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1. Hoolekogu tööst
2. Uue hoolekogu liikmete valimine

Ülevaate andis hoolekogu esimees Kristjan Kukk.



Hoolekogu kandidaadid

• Diana Kaljuvee (7.a, 5.a) 

• Anita Veskus (7.a)

• Frank Tuuksam (9.c, 11.b)

• Kristiina Tohver (11.a)

• Kristjan Kukk (8.a, 12.b)

Kandidaadid kinnitati üldkoosoleku poolt
ühehäälselt hoolekogu uude koosseisu.



3. Liiklusest kooli läheduses, mobiil-
telefonide kasutamisest koolis ning
kooli ja kodu vahelisest suhtlusest

Ülevaate andis kooli direktor Jaan Paas.

• Lähiajal lubatakse liikluskorraldus endiseks muuta, kuid
kooli poolne palve on, et vältimaks hommikusi ummikuid
Kuldnoka tänaval, laseks vanemad võimalusel lapsi
autost välja ka veidi eemal kui kooli väravas. 

• Mobiiltelefonide kasutamine koolipäeva ajal on 
hoolekogu otsusega keelatud 1.-6. klassini, erandiks on 
oma seadme kasutamine tunnis õppetöö eesmärgil. 



Õpetajate ja lastevanemate omavahelise 
suhtlemise head tavad

• Õpetajad vahendavad lastevanematele infot põhiliselt 
e-kooli ja meili teel.

• Õpetajatel ei ole töö mobiiltelefone. Õpetajale saab 
helistada õpetajate tuppa (668 4805) või erakorralisel 
juhul kooli kantseleisse (668 4802). 

• Lastevanematel palume jälgida, et nende 
kontaktandmed oleksid e-koolis õiged. Vanem ise valib, 
millised andmed ta koolile edastab (soovitame siiski 
edastada vähemalt ühe mobiiltelefoni numbri 
erakorraliste juhtumite tarbeks).

• Õpetaja püüab vastata meilile ühe tööpäeva jooksul, 
kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul. Sama 
ootame ka vanematelt.



Õpetajate ja lastevanemate suhtlemise 
head tavad

• Kui vanemal tekib mingi probleem õppeainega 
seoses, siis palume esimese sammuna pöörduda 
aineõpetaja poole. Kui pöördute meili teel, siis 
võite soovi korral koopia lisada ka klassijuhatajale 
ja/ või psühholoogile ja/või sotsiaalpedagoogile. 
Kui probleem ei lahene, siis palume pöörduda 
õppealajuhataja poole.

• Kui lapsevanem soovib kohtuda õpetajaga, siis 
palume eelnevalt kohtumine kokku leppida.

• Klassijuhataja on valmis vähemalt korra trimestris 
korraldama lastevanemate koosolekut, kui selleks 
vajadus tekib.



4. Koolitervishoid ja kooliõe
töövaldkonnad

kooliõde Maris Viisimaa



Kooliõe peamised töövaldkonnad on:

• tervise järelevalve, riskigrupid

• haiguste ennetamine (vaktsineerimine),

• tervise ja heaolu edendamine,

• vajadusel esmaabi osutamine.



Mida kooliõed teevad?

1. Uute õpilaste terviseseisundi ja toimetuleku hindamine

2. Regulaarsed tervisekontrollid (I, III, VII, XI kl.):

• nägemis- ja kuulmisteravus, 

• vererõhk, 

• pikkus ja kaal,

• rüht,

• kõne, 

• naha ja limaskesta seisund, 

• suguline areng jne.

3. Terviseküsitluste läbiviimine ja nende analüüsimine VII ja 
XI kl.



4. Haiguste ennetamine

• Õpilaste immuniseerimine (B-hepatiit, difteeria, 
teetanus,läkaköha, leetrid, punetised, mumps, 
lastehalvatus)

• Eelnevalt vanema nõusolek (kui PAK-s, teatada 
vaktsineerimiskuupäev)

• Individuaalne ja grupinõustamine

• Tervisliku koolikeskkonna jälgimine 

• Riskigruppi kuuluvate õpilaste jälgimine ja nende 
nõustamine, vajadusel edasisuunamine teiste 
spetsialistide poole

5. Esmaabi andmine



Peamised igapäevased kaebused

• Haigena kooli – ehk hakkab parem, ei usuta 
last

• Kraadima – kodus pole kraadi

• Söömata – aega ei olnud

• Haigena kooli – töö tuleb ära teha ja siis koju

• Kodust saadeti kooliarsti juurde (kohe 
hommikul) tabletti küsima



Kooliõe ootused lapsevanematele

– Palun jälgige lapse päevakava, tagage vajalik puhke- ja 
uneaeg ning normaalsed treeningukoormused.

– Pidage kinni tervisliku toitumise reeglitest ja ärge saatke 
last kooli hommikusöögita.

– Haigustunnuste ilmnemisel pöörduge perearsti poole, 
koolis laps ei parane ja lisaks on ka nakkusoht teistele.

– krooniliste haigustega õpilastele andke palun kooli kaasa 
kõik vajalikud ravimid, sest koolitervishoiukabinetis on 
vaid esmaabi vahendid.

– Toetage üksteist ja pöörake enam tähelepanu oma laste 
muredele ja rõõmudele.

– oleme alati valmis Teiega koostööks.



5. Huvitegevusest koolis

kooli huvijuht Marje Nurk



Kooli huviringid

• Kunstiring (1.-4. klass)

• Mudilasoor (1.-4. klass)

• Noorkotkad (1.-12. klass)

• UUS! Esmaabiring (2.-6. klass)

• Robootikaring (3.-7. klass), 12 eurot/kuu

• Lastekoor (5.-9. klass)

• Näitestuudio “Kruvikeeraja” (10.-12. klass)

Lisainfo kooli kodulehel või huvijuhilt!



Spordiklubid, mis meie majas tegutsevad

• My Dance Tantsuklubi

• VK Täht

• Irina Kikkase Võimlemisklubi

• Võimlemisklubi Piruett

Lisainfo klubide kodulehtedelt!



Hea koostööpartner huvikeskus “Kullo”

• Kullos on väga suur valik huviringe kõikides
vanuses lastele.

• Huviringide info: http://kullo.ee/Huviring



Sündmuste kalender

• Nähtav kooli kodulehel: www.lillekyla.edu.ee

http://www.lillekyla.edu.ee




• Jooksvalt täienev

• Õpilasesindus lisab oma sündmuste plaani
kalendrisse lähinädalatel.

• Vahel tuleb ette ka ootamatuid toredaid
pakkumisi ja võimalusi!



Aitäh üldkoosolekul osalemast ja
soovime jätkuvat head omavahelist

koostööd!


