JUURIKARU PÕHIKOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Juurikaru Põhikool

16.10.2018

Algus kell 19.30, lõpp kell 20.30
Hoolekogu kutsus kokku kooli direktor Eha Kuldkepp
Protokollis Helje Madisson
Võtsid osa: Airi Allvee, Toomas Firsanov-Kõuts, Sirje Paberits (Juurikaru Põhikooli õpetajate
esindaja), Kaire Rullingo, Maarja Sepp, Õnne Õismets
Puudus Kaido Madisson (KOV esindaja)
Päevakord
1. Hoolekogu esimehe valimine;
2. Kooli arengukavale (Swot analüüsi alusel) arvamuse andmine;
3. Info.
1. Hoolekogu esimehe valimine
Kuulati:
Juurikaru Põhikooli direktor E. Kuldkepp andis teada hoolekogu juhataja K. Mustoneni
lahkumispalvest. Vajalik on hoolekogule valida uus esimees, soovitatavalt vabatahtlikkuse alusel.
Pärast tööülesannete põgusat tutvustamist ja kõigile kohalolijatele võimaluse pakkumist nõustus
A. Allvee täitma hoolekogu juhataja ametiülesandeid. Asendamise vajadusel andis oma
valmisolekust teada Maarja Sepp.
Otsustati:
1.1. Juurikaru hoolekogu esimeheks kinnitada A. Allvee, tema asetäitjaks M. Sepp.
2. Kooli arengukavale (Swot analüüsi alusel) arvamuse andmine
Kuulati:
Kooli direktor E. Kuldkepp palus kõigil kohalolijatel tutvuda kooli arengukavaga ja teha
parandus- või täiendusettepanekuid ning saata koos omapoolsete märkmetega tagasi direktorile
lähipäevil.
Otsustati:
2.1. Kõik hoolekogu liikmed edastavad kooli direktorile hiljemalt esmaspäeva (22.10)
hommikuks kl 10.00-ks arengukava läbivaatamist kinnitava märkuse paberkandjal või direktori
meilile.
3. Info
Kuulati:

M. Sepp avaldas rahulolematust lapse raskendatud koolimineku pärast - Kirikumõisas puudub
bussipeatus. 3 aastat on ta esitanud avalduse bussipeatuse tegemiseks.
S. Paberits ja E. Kuldkepp tõid välja vajaduse Juurikaru kooli bussipeatuses ülekäiguraja loomist
laste ohutuse tagamiseks. Ebasoodsate ilmastikuolude leevendamiseks on peatuses varikatus
samuti hädavajalik.
A. Allvee tegi ettepaneku üks päev koolis nutivabaks teha, kuna lapsed on ilmast-ilma ninapidi
telefonis. Järk-järgult võiks edaspidi koolitöö toimumise ajal nutitelefoni kasutamist piirata
täielikult. A. Allvee sõnul toimib telefonipiirang Kuusalu koolis edukalt. E. Kuldkepp jagas
varasemat kooli õpilaste seas toimunud positiivset kogemust – esimesel päeval oli laste seas suur
nördimus ja vastupanu, eriti vanema astme õpilastega. Kuid teisel korral oldi leplikumad.
Vahetundi ilmusid lauamängud jms, lapsed ilmutasid leidlikkust vaba aja sisustamiseks. M. Sepp
tõi välja tähelepaneku tervet perekonda haaranud meediavõimust. Vanemad teevad tänapäeval
telefonis tööd, lapse jäävad tähelepanuta. E. Kuldkepi ja S. Paberitsi sõnul pole harv nähtus kooli
ürituste ajal, mil lapsed esinevad oma vanematele, on emade-isade tähelepanu suunatud oma
telefonis toimuvale. Nutisõltuvus pole ilmne probleem ainult laste seas, harimist vajavad ka
vanemad.
Otsustati:
3.1. Piirata ühel päeval nädalas õppetöö ajal õpilaste telefonikasutust kuni kl 13.00 või kl 14.00ni.
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