Kabala Lasteaia-Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll 13.11.2019
algus kell: 18.00
lõpp kell: 19.25
Juhatasid direktor Margo Hussar, Kübe Rahkema
Protokollis: Anu Vendelin
Osalesid:
1. Kaidi Kalf- Lustilapse aiarühma laste vanemate esindaja
2. Ave Leht- põhikooli lastevanemate esindaja
3. Eha Müürisepp- põhikooli lastevanemate esindaja
4. Kübe Rahkema- vilistlaste esindaja
5. Eleri Rahuoja- õpilasesinduse esindaja
6. Artur Roosvalt- Jõmmu aiarühma laste vanemate esindaja
7. Helen Siniallik- lasteaiaõpetajate esindaja
8. Tiit Toome- kooli toetavate organisatsioonide esindaja
9. Tauri Tuhkanen- Lepatriinu aiarühma laste vanemate esindaja
10. Anu Vendelin- põhikooli õpetajate esindaja
Puudusid:
1. Anne Kalf- Rapla Vallavolikogu esindaja
2. Eneli Kustassoo- põhikooli lastevanemate esindaja
3. Maris Rätsep- Muumi aiarühma laste vanemate esindaja
Külalistena osalesid:
1. Margo Hussar- Kabala Lasteaia- Põhikooli direktor
2. Anne Leht- Rapla Valla Raikküla Teenuskeskus; piirkonna koordinaator
Päevakord:
1. Kabala Lasteaia- Põhikooli direktori tervitus.
2. Kabala Lasteaia- Põhikooli hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine.
3. Loa andmine lasteaiarühmade sulgemiseks seoses õpetajate koolitusega.
4. Nõusoleku andmine koolivaheaja muutmiseks.
5. 2019/ 20 õ-a. üldtööplaan.
6. Kooli kodukorra muutmine.
7. 2020 aasta eelarve I lugemine.
8. Info.
1. Direktori tervitus.
2. Koosolek otsustas hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimistel avaliku hääletuse kasuks
ühehäälselt (10/10).
Hoolekogu esimehe kandidaadiks esitati Kübe Rahkema, kes andis selleks nõusoleku. Kübe
Rahkema osutuks valituks hoolekogu esimeheks ühehäälselt (10/10)
Hoolekogu aseesimehe kandidaadiks esitati Ave Leht, kes andis selleks ka nõusoleku. Ave Leht
osutus hoolekogu aseesimeheks valituks ühehäälselt (10/10).
Koosolekut asus juhtima hoolekogu esimees Kübe Rahkema.
3. Loa andmine lasteaiarühmade sulgemiseks seoses õpetajate koolitusega.
Plaanis on viia Kabala Lasteaia-Põhikooli personal kõik ühisele koolitusele 2.- 3. jaanuaril 2020.
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Selleks palume luba sulgeda lasteaiarühmad 2. jaanuaril alates kella 12.30 ja 3. jaanuaril terveks
päevaks.
Lähtutud on varasemast hoolekogu loast võimaldada lasteaia rühmade sulgemine 2 päeval aastal
õpetajate koolitamiseks. Järgitud on soovitust selline päev ühildada koolivaheajaga ning ka piisav
etteteatamise aeg on olemas. Kõikide rühmade lastevanemate koosolekutel oktoobris seda arutati ja
kõikide rühmade lapsevanemad on olnud selle poolt, et 2-3. jaanuar on suletud vastavalt direktori
taotlusele.
Otsustati: kõik kohalolnud (10 liiget) olid lasteaiarühmade sulgemise poolt 2. jaanuaril alates kella
12.30st ja 3. jaanuaril terveks päevaks seoses õpetajate koolitusega.
4. Nõusoleku andmine V koolivaheaja muutmiseks.
2019/2020. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
1) I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
3) III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.
Ettepanek on muuta V vaheaega, kehtestada alguse kuupäevaks kümnenda asemel 8. juuni 2020. a
kuni 31. august 2020. a.
Kaks koolipäeva on nädalavahetustel eelnevalt ette tehtud 28.09.2019 (õpilased olid koolis „Maal
elamise päeva” raames ning 16.05.2020 (Laupäeva lugemine raames).
Otsustati: Kõik kohalolnud hoolekogu liikmed olid nõus V koolivaheaja algus kuupäeva
muutmisega; uus vahemik 08.juuni 2020.a.- 31. august 2020.a.
5. 2019/ 20 õ.a. üldtööplaan.
Direktor tutvustas hoolekogule 2019/20 õ-a üldist tööplaani, mille kokkupanemisel on arvestatud
otseselt asutuse arengukavaga aastateks 2019-2021. Üldtööplaani otsesed lisad on ka
karjäärioskuste kujundamise korralduskava ning ühistegevuste plaan.
Hoolekogu võttis saadud info teadmiseks.
6. Kooli kodukorra muutmine.
Õppenõukogu otsustas oma 21.10.2019 koosolekul algatada kooli kodukorra muutmise. Kooli
kodukorras on mõned punktid, mida võiks muuta ja ühiskonna muutumisega seoses on olukordi ja
situatsioone, mis võiksid olla kajastatud kooli kodukorras. Selleks otsustati moodustada töörühm,
kus osalevad kõikide huvigruppide esindajad. Hoolekogu esindaja määramine töörühmas.
Peamised kodukorra muutmise algatamise põhjused:
- kodukordade uuendamiseks väljavõtte PGSst, mis hakkas kehtima 1.09.2019. § 44 lõike 2 –
(2) Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise,
neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning käesoleva paragrahvi
lõikes 7 sätestatud meetme rakendamise kord sätestatakse kooli kodukorras kooli pidaja nõusolekul.
(siduda ka Kabala Lasteaia-Põhikooli hädaolukorra lahendamise plaaniga)
- täpsemalt kirjeldada mobiiltelefonide kasutamist koolis (millisel viisil, seda annavad juba
arutelude tulemused).
Otsustati: toetada kooli kodukorra muutmist. Hoolekogu poolseteks esindajateks eelmainitud
töörühma minna, andsid oma nõusoleku Helen Siniallik ja Eha Müürisepp.
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7. 2020 aasta eelarve I lugemine.
Eelarve lugemise järgselt juhtisid hoolekogu liikmed tähelepanu Kabalas olevate lasteaiarühmade
wc- de ja pesuruumide ning esikute remondivajadusele.
Lipal asuv Lustilapse rühm oli samuti laste pesemisega probleemi ees, aga direktori sõnul on seal
juba olukorrale lahendus leitud.
Arutlesime suuremate investeeringute teemal: esimesel võimalusel tuleb hakata tegelema Kabala
maja vihmavee ära juhtimisega, kui see korras, alles siis saab hakata mõtlema sisemiste tööde peale.
Üldiselt on maja vana ja vajab remonti, siiski ei ole antud maja seisukord kõige hullem Rapla
vallas.
8. Info.
 MEIE LOEME SAMME idee tutvustus direktor Margo Hussarilt.
 Lasteaiarühmade lahtiolekuajad:
Rapla vallavalitsus kehtestas 28. oktoobril 2019 määrusega nr 27 koolieelsete lasteasutuste
lahtioleku ajad. Kabala Lasteaias Põhikoolis kehtestati rühmade lahtiolekuajad 7.30 – 18.00.
Rühmade lastevanemate koosolekutel oktoobris seda ka arutati ja kõikide rühmade lapsevanemad
on olnud selle poolt, et rühmad on avatud vastavalt. Ainukesena ei arutatud teemat Jõmmu rühma
lastevanemate koosolekul- kuid õpetajad on eraldi suhelnud, lastevanemad selle vastu ei ole. Ka
varasemalt on meil rühmad avatud alates 7.30.
 Vilistlaste kokkutuleku toimumine seoses koolimaja 30. sünnipäevaga.
Otsustati korraldada vilistlaste kokkutulek 26. septembril 2020. a.
 Direktor Margo Hussar tutvustas uuenenud kooli kodulehte.
Kübe Rahkema
Koosoleku juhataja

Anu Vendelin
Koosoleku protokollija

