
Juurikaru Põhikooli HOOLEKOGU koosoleku protokoll nr 1 

Koostatud Juurikarul  29. septembril 2015. a 

Algus: kell 17.00 

Lõpp: kell 19.00 

Koosolekust võtsid osa hoolekogu liikmed: Kaire Rullingo, Maarja Sepp, Pille 

Jürisaar, Toomas Firsanov-Kõuts, Relika Raude, Krista Mustonen, Anneli Eier,  Katrin 

Schultz, Kaido Madisson. 

Puudusid hoolekogu liikmed: Ain Pertel, Tarmo Rullingo. 

Külalised: direktor Eha Kuldkepp. 

 

PÄEVAKORD: 

• Esinaine tutvustab päevakorda; 
• Kooli direktor Eha Kuldkepp ja volikogu hariduskomisjoni esimees Kaido 

Madisson teevad ülevaate Vändra valla haridusvõrgu ümberkorraldamise menetlemisest, 
volikogu hariduskomisjoni ettepanekutest ja aruteludest selles valdkonnas; 

• Jooksvad küsimused sh. lastevanemate esitatud probleemid. 
 
 
 

1. Esinaine Anneli Eier tutvustab päevakorda. 
 

Ettepanekuid päevakorra punktide ärajätmise või lisamise osas ei ole.  
 
 

2. Kooli direktor Eha Kuldkepp ja volikogu hariduskomisjoni esimees Kaido 
Madisson teevad ülevaate Vändra valla haridusvõrgu ümberkorraldamise 
senisest menetlemisest, volikogu hariduskomisjoni ettepanekutest ja 
aruteludest selles valdkonnas. 

 
Valla hariduskomisjoni arutelul on olnud seni neli erinevat varianti: 

 Ühise juhtimisega üks allasutus, kuhu alla on koondatud kõik senised 
allasutused: Juurikaru Põhikool, Pärnjõe Põhikool ja Kergu Lasteaed-Algkool, 
üks lasteaed - Vihtra Lasteaed ning lapsehoiuteenust pakkuv asutus - Pärnjõe 
Lapsehoid "Naerulind". Alles jäävad kõik olemasolevad õpikohad. 

 Kaks erineva juhtimisega erinevat allasutust: 
o Juurikaru Põhikooli juurde liidetakse Vihtra Lasteaed. 
o Pärnjõe Põhikooli  ja Pärnjõe Lapsehoid "Naerulind" juurde 

liidetakse Kergu Lasteaed-Algkool. 



Alles jäävad kõik olemasolevad õpikohad. 

 Kaks erineva juhtimisega erinevat allasutust: 
o Juurikaru Põhikool. 
o Pärnjõe Põhikooli  ja Pärnjõe Lapsehoid "Naerulind" juurde 

liidetakse Kergu Lasteaed-Algkool ja Vihtra Lasteaed. 
Alles jäävad kõik olemasolevad õpikohad. 

 Kaks erineva juhtimisega erinevat allasutust: 
o Juurikaru Põhikool. 
o Pärnjõe Põhikooli  ja Pärnjõe Lapsehoid "Naerulind" juurde 

liidetakse Kergu Lasteaed-Algkool. 
o Vihtra Lasteaed suletakse. 
Alles jäävad olemasolevad õpikohad Juurikarule, Pärnjõele ja 
Kergusse. 

Hetkel on kõik alles arutelude tasemel, kuid kindel on see, et vanaviisi jätkata ei saa. 
Ootame vallavanemat osalema ka 7.okt.2015 toimuvale Juurikaru Põhikooli 
lastevanemate üldkoosolekule tutvustama omavalitsuse plaane antud valdkonnas. 
 
OTSUSTATI:  
 Hoolekogu toetab ettepanekut, et Vihtra Lasteaia liitmine Juurikaru Põhikooliga ei 
ole põhjendatud. 
 
 

3. Jooksvad küsimused sh lastevanemate esitatud probleemid. 
 

 Laste transport ei ole veel leidnud vallavalitsuse poolseid lahendeid. Endiselt on 
üleval kevadel tõstatatud probleemid. 

 Endiselt on kooli internetipõhine koduleht maas, kuid vallavanem on andnud 
lootust, et septembri jooksul saab asi korda. 

 Alates oktoobrikuust hakkab koolis toimuma igal neljapäeval robootika ring, kuhu 
on oodatud lapsed alates 3.klassist. Ring saab toimuma kooli ruumides ja 
sealsete vahenditega, 6.- 8. tund vastavalt kolmes vanuserühmas. 

 Kuna möödunud aasta jõulupidu päevasel kellaajal ja viimasel koolipäeval end 
väga edukalt õigustas, siis on ettepanek ka see aasta seda selliselt korraldada. 
Vastava ettepaneku teeb kooli juhtkond ka lastevanemate üldkoosolekul. 

 Kooli lõpetamisel (aktusel) lillede üleandmine on juba paaril viimasel aastal 
tekitanud mõnele lõpetajale ebamugava olukorra. Seepärast on mõistlik, et iga 
lõpetajate klass ise omakeskis otsustab, kas senine traditsioon peab ka antud 
aastal korduma või plaanivad nad mõningaid muudatusi. 

 
 
 
 
 

 Anneli Eier                                Maarja Sepp 
Koosoleku juhataja        Koosoleku protokollija  
 


