
Lastevanemate üldkoosoleku protokoll nr.1-9.2/3 

Aeg: 12.09.2018 kell 17.00 – 19.00 

Koht: Lindi koolimaja 

Koosoleku juhataja: Ulla Orgusaar 

Koosoleku protokollija: Kaire Kiivit 

Koosolekul osales kokku 33 lapsevanemat ja õpetajat. Osalejate nimekiri lisas 1. 

Päevakord: 

1. Sõna saavad: 

Audru osavalla lastekaitse spetsialist Sirje Järvet 

Audru osavalla noorsoopolitseinik Merilin Allikvee 

Terviseõde Oksana Bitjutkih 

2. Õppetöö ja ettevõtmised 2018/19 õppeaastal 

Tugiõpe, logopeed, õpiabi 

Arno keskkond 

Kooli kodukord 

3. Hoolekogu valimised 

4. Jooksvad küsimused 
 

Kuulati/otsustati:  

1. Lastekaitse spetsialist tutvustas teemasid, mille tekkimisel võib tema poolde pöörduda. 
Noorsoopolitseinik tuletas taas meelde ohutu koolitee põhimõtteid, rääkis interneti 

turvalisemast kasutamisest, koolitarvete ning isiklike esemete turvalisusest (nt. 

markeerimine). Samuti pöördus vanemate poole palvega parkida autod parklasse ning mitte 

ummistada majaesiset teepeenart, kuna vaateväli on seal halb ning tekitab liiklusohtlikke 

olukordi. 

Terviseõde rääkis meie laste üldisest tervislikust seisundist ja tutvustas oma tööülesandeid 

Lindi kooli terviseõena.  

 

2. Õppetöö ja ettevõtmised 2018/19 õppeaastal 

 

Kaire Kiivit tutvustas selleaastast õppetöökorraldust: 

 

Õppeaastal on viis koolivaheaega ja kolm trimestrit. 

Koolivaheajad 2018/2019 õppeaastal: 

Sügisvaheaeg: 22.-28.10.2018 

Jõuluvaheaeg: 24.12.2018-6.01.2019 

Talvevaheaeg: 25.02.-03.03.2019 

Kevadvaheaeg: 22.04 – 28.04.2019 

Suvevaheaeg: 10.06.-31.08.2019 

 

Trimestrid (kokkuvõtvad hindamised) 2018/2019 õppeaastal: 

I - 1.09-23.11.2018 

II - 26.11.2018 – 8.03.2019 

III - 11.03.- 7.06.2019 

 

Sel aastal on tugiõppesüsteem paranenud õpiabirühma moodustamisega. Lisaks 2 korda 

nädalas toimuvatele logopeeditundidele on tugiõpet vajavatel õpilastel võimalus saada 

lisaõpet ka 3 korda nädalas toimuvas õpiabirühmas, mida juhendab õpetaja Epp Reinfeldt. 



 

Ettevõtmistest nagu väljasõitudest, etendustest majas, pidudest, ühisüritustest leiab infot 

aastaplaanist (koduleheküljel), laste päevikutest ning FB koolilaste vanemate listist. Lähiaja 

suurematest üritustest: selleaastane jõulupidu toimub Lottemaal 20.12.2018 kell 10.00. Pilet 

11 eurot, transpordikulud katab kool. 21.12.2018 toimub muusikaline jõuluhommik, kuhu on 

ka vanemad oodatud. 

 

Kärt Jürgens tutvustas Arno süsteemis avalduste/taotluste esitamist ja lisaeine toidupäevade 

märkimist.  

 

Ulla Orgusaar tutvustas seadusest lähtuvalt nimekirja, kuhu lapsevanemad annavad allkirjaga 

oma nõusoleku või mittenõusoleku selle kohta, kas kooli veebilehel võib avaldada pilte ja 

videoid,  millel on näha tema laps. 

 

Ulla Orgusaar tutvustas huviringide läbiviimise korda ning tunniplaani. Huviringide nimekiri 

on täienenud seoses riigipoolse täiendava lisarahastusega. Rahastus jätkub kindlasti kuni 

2018. aasta lõpuni ning loodetavasti laieneb toetus ka 2019. aastale. Jätkuvad kunsti-, 

jalgpalli, draama, tantsu, robootika, 1.kl inglise, merebioloogia ja liiklusringid. Kolm päeva 

nädalas E, K ja N saavad  (7-16) aastased noored „loovmängude klubis“ aega veeta kella 

16.00-19.00-ni.  

 

Kaie Seger rääkis kehalise kasvatuse korraldusest. Nõutav on ilmastikule vastav riietus ning 

igasse tundi kaasavõetav oma joogipudel. 

 

Anne Paiste tutvustas Audru kooli muusika- ja kunstiosakonna tegevusplaani. Hetkel õpib 

Lindi kooli filiaalis 11 õpilast. 

 

Kaire Kiivit tutvustas pikapäevarühma töökorraldust. Kuna pikapäevarühmas on etteantud 

puhkeaeg lastele, viibitakse sel ajal võimaluse korral õues. Selleks on vajalik kaasa anda 

vastav riietus. Hommikul kooli tulles on laps koduste poolt informeeritud tema päevakavast 

ning muudatuste korral pöördub vanem pikapäevarühma õpetaja poole või klassijuhataja 

poole, kes teavitav sellest pikapäevarühma õpetajat. Mobiiltelefonid on lähtuvalt kooli 

kodukorrast kotis ning vabaajategevustesse kooli ajal ei kuulu. Samuti pöörati tähelepanu 

kooli kodukorras olevale punktile, kus koolimajas liigutakse vahetusjalanõudega. Paluti ka 

vanematel sellest kinni pidada ning eeskujuna kasutada vajadusel siniseid kilesusse. 
 

 

2. Hoolekogu valimised 

Klassi- ja rühmakoosolekutel  ning pedagoogilise- ja õppenõukogu koosolekutel valiti 

hoolekoguliikmed järgmiselt: 

 

Päikeserühma lastevanemate esindaja Heiki Riives, 

Vikerkaarerühma lastevanemate esindaja Annely Kingo, 

1. klassi lastevanemate esindaja Merle Timmo, 

2. klassi lastevanemate esindaja Marika Linkrus, 

3. klassi lastevanemate esindaja Merle Jantson, 

4. klassi lastevanemate esindaja Kati Niibo, 

Lasteaiaõpetajate esindaja Kärt Jürgens, 

Kooliõpetajate esindaja Kaire Kiivit, 

Koolipidaja esindaja Priit Annus. 



 

3. Jooksvad küsimused 

Ulla Orgusaar pööras vanemate tähelepanu 1. korrusel olevatele eelmise õppeaasta jooksul 

unustatud riietele, mis omanikku mitte leides liiguvad edasi unistuste kaubamajja, mis 

taasavatakse. 

 

Ulla Orgusaar teavitas varsti toimuvast õunamahla talgutest. Lisainfo ilmub jooksvalt FB 

lastevanemate listi. 

 

 

 

Koosoleku juhataja Ulla Orgusaar 

 

 

Koosoleku protokollija Kaire Kiivit 


