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Koosolek algas 16.35. Lõppes 18.00 

 

Kohal olid: Meelis Atonen,  Kersti Lõugas, Marit Kuusk; Aire Allikas, Liivia Kivit, Aade 

Erits, Mehis Pever. 

Puudusid:  Raivo Niidas, Anu Aus,  (teisel koosolekul), ÕOM esindaja Krissu Väät 

Koosoleku juhataja: Meelis Atonen 

 

Päevakord:  

 
1. Kooli õppeprojektid. 

2. Ettevalmistused kooli 100. juubeliks. 

      3. Algatatud küsimused. 

 

1. Kooli õppeprojektid 
 

Majandusõppe projekt Taani kooliga jätkub. Kevadel on gümnaasiumi õpilastel järgmine 

kokkusaamine. 

Õuesõppe klassi toimimiseks on olemas koht ja klassi vastavad joonised. Õpilased annetasid 

vanu t-särke, millest nad valmistavad käsitöötundides ja töötubades istumisaluseid.  

Rohelise kooli projekt on hästi käivitunud, omame Rohelise Kooli lippu, mida peab igal aastal 

uuesti taotlema. Projektis on vajalik lisaks õpilaste tegevusele kaasata ka lapsevanemaid. 

Põhikoolis jätkuvalt õpetada kolme võõrkeelt:  alates 3. klassist inglise keelt, 5. klassist saksa 

või vene keelt ja 6. klassist soome keelt 

 

Otsustati:  
Toetada käimasolevaid õppeprojekte.  

Meelis Atonen, Marit Kuusk ja Aire Allikas edastavad vanematekogus Rohelise Kooliga 

seonduva informatsiooni ja üleskutse ideede saamiseks ning lapsevanemate kaasamiseks 

ürituste toetamiseks ja läbiviimiseks. 

2. Ettevalmistused kooli 100 juubeliks 

Mehis Pever on mitmel korral kohtunud Aimar Altosaarega kooli ajaloo koostamise asjus. 

Kaasatud on ka eesti keele õpetaja ja kooli vilistlane Liivi Reinert. Koostöö toimib. 

Klassijuhatajad on esitanud kooli sünnipäeva puhul direktori pidulikule vastuvõtule oma 

klassi parima tüdruku ja poisi nimed. Sellel aastal on külaslisesinejateks vilistlased Tiiu 

Randviir ja Jaanus Piirsalu. 

Õpetajatele on esitatud palve mõelda ja esitada juubeliks sobiv tunnuslause, mis tekitaks 

rõõmu ja elevust. 

Meelis Atonen ütles, et on kuulnud meie kooli kohta järgnevaid arvamusi – sõbralik ja kodune 

kool, mida sobiks kasutada ka kooli tunnuslauses. 

Aire Allikas arvas, et kui rõhutada arvu 100, siis see paneks peale mingid piiranguid juba 

mõne aasta pärast. 



Mehis Peveri üks ettepanek näiteks: „Sajaga edasi!“ 

Otsustati: Toetada ettevalmistusi kooli sünnipäevaks ja juubeliks. Tehti ettepanek kaasata 

tunnuslause esitamisse ka õpilased. 

3. Algatatud küsimused. 

a) Toimus  5-7. klasside õpilastele interneti ohtude ja turvalisuse loeng lapsevanema (8.a) 

Klaid Mägi poolt. Direktsiooni poolt tehti ettepanek, et ta esineks ka õpetajatel ning 

lastevanematele. 

b) Meelis Atonen vestles abilinnapea V. Belobrovtsevig kooliruumide laiendamiseks 

juurdeehituse küsimuses. Praegusel hetkel pole veel kindlaid otsuseid tehtud. 

c) Sotsiaalministeeriumi ettepanek alustada koolipäeva kl 9. meie koolis ei sobi teise 

vahetuse olemasolu tõttu, sest siis lapsed lõpetaksid oma koolipäeva alles kl 19. 

 

Otsustati: 

a) Toetada interneti turvalisuse informatisooni jagamist ka õpetajatele ja lastevanematele. 

b) Järgmine hoolekogu koosolek toimub 11.märtsil kl 16.30. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Meelis Atonen       Liivia Kivit 

Koosoleku juhataja       Koosoleku protokollija 


