Lastevanemate üldkoosoleku protokoll 21.10.21
Osalejad:
õpetajad: Aimi Allikmäe, Hele Ojamaa, Anu Vendelin, Salle Nurmeta, Piret Urtson, Koidu
Pettai, Anu Siniroht.
lapsevanemad: 1., 2., 4., 5., 7. ja 9. klassidest kokku 15 lapsevanemat.
Koosoleku juhataja: Pille Lille
Protokollija: Pille Lille
Päevakord:
1. Noorte ja laste ohtu sattumise riski vähendamine ja nende poolt süütegude
toimepanemise ennetamine, tõkestamine, avastamine ja menetlemine ning laste
õiguste kaitsmine.
Rapla piirkonnapolitseinukud Elle Tikki ja Kristel Põhjala
2. Ülevaade hoolekogu 2020/2021 õppeaastal tehtud tööst.
Kabala Lasteaed-Põhikooli hoolekogu esimees Kübe Rahkema
3. Põhikooli II astme lastevanemate esindaja valimine hoolekokku.
Direktor Pille Lille koostöös hoolekogu esimehega Kübe Rahkema
Lastevanemate häälte enamusega uueks liikmeks sai valitud Agnes Uustallo.
4. Tugiteenused koolis: õpiabi ja individuaalsed õppekavad.
Kabala Lasteaed-Põhikooli HEV-koordinaator ja õpiabi õpetaja Anu Vendelin
5. COVID teemal: Kabala Lasteaed-Põhikooli töö ja õppetöö korraldus viiruse leviku
tingimustes.
Direktor Pille Lille
6. Kabala Lasteaed-Põhikooli olevik ja tulevik koostöös sidus- ja sihtrühmadega.
Lastevanemate ja õpetajate ühine rühmatöö.
Direktor, Pille Lille
Arutelu
1. Noorte ja laste ohtu sattumise riski vähendamine ja nende poolt süütegude
toimepanemise ennetamine, tõkestamine, avastamine ja menetlemine ning laste
õiguste kaitsmine.
Arutelu: Rapla piirkonnapolitseinukud Elle Tikki ja Kristel Põhjala selgitasid, et
PPAś on toimunud struktuurimuudatus ning endiselt kõigile tuttav noorsoopolitseinik
on muutunud piirkonnapolitseniks. Politsei eesmärk pole karistada, vaid olla abiks
olukordade lahendamisel ja ennetustöö edendamisel.
Toodi välja, et on oluline märkamine ja õigeaegne reageerimine (kohene) nii
rikkumiste, kiusamiste, tahtlike ja mittetahtlike rikkumiste osas. Kui midagi tundub
valesti olema, siis tuleb sellest teada anda kas õpetajale, klassijuhatajale,
lapsevanemale, asutuse juhile. Informeeritud isik hindab olukorda ja otsustab, kas
rikkumisest informeerimine on oluline ainult kooli tasandil või tuleb kaasata politseid.
Oluline on koostöövõrgustik ehk kooli, kodu ja politsei vaheline järjepidev koostöö
mitte karistamise vaid eksimuste lahendamise ja eksimustest õppimise ning tulevikus
vältimiseks ennetamise eesmärgil. Koostöö peaks olema pigem ennetava suunaga, nt
politsei kaasamine üritustesse, õppetundidesse, klassijuhata tundidesse jms.

Otsustati: Kui lapsevanem saab kodus lapselt infot väärkäitumise kohta, siis teavitab
sellest klassijuhatajat. Koolis õpetajad ja juhtkond julgustavad õpilasi andma märku
väärkäitumisest.
2. Ülevaade hoolekogu 2020/2021 õppeaastal tehtud tööst.
Arutelu: Kabala Lasteaed-Põhikooli hoolekogu esimees Kübe Rahkema tutvustas
hoolekogu 2020/2021 olulisemad tegevused:
● Loovainetes mitteeristavale hindamisele üleminek 2021 sügisest
(st A ja MA süsteem kunstis -ja käsitöös, tööõpetuses, tehnoloogiaõpetuses,
kehalises kasvatuses, muusikas ja arvutiõpetuses).
● Asutusele uue direktori valimine 2021 suvel.
● November 2020 oli antud luba sulgeda aiarühmad seoses õpetajate koolitusega
● Detsember 2020 oli antud kooskõlastus Kabala Lasteaed-Põhikooli aiarühmade
kollektiivpuhkuste plaanile (suvi 2021)
● Märts 2021 oli tehtud vallavalitsusele ettepaneku aiarühmades kohtade arvu
suurendamiseks üheks õ-aks;
● Märts 2021 räägiti kaasa Kabala LP kodukorra muutmises; (uuendati punkti
3.1 – seoses suurema laste tulekuga Lepatriinu rühma 2021 sügisel)
● Märts 2020 räägiti kaasa Kabala LP õppekava muutmises; (mitteeristavale
hindamisele üleminek)
● September 2021 anti arvamus Kabala LP palgajuhendile;
● Oktoober 2021 anti arvamus dokumendile „Kabala Lasteaed-Põhikooli töö ja
õppetöö korraldamine viiruse leviku tingimustes“
● Oktoober 2021 otsustati tõsta lasteaia toidupäeva maksumust üldist hinnatõusu
arvestades 1.60-lt 1.70-le.
● Plaanis on anda arvamus 2022. aasta eelarvele.
Hoolekogu esimees informeeris, et kõik hoolekogu protokollid on leitavad kooli
kodulehel. Kui lastevanematel on küsimusi, murekohti või ettepanekuid koolielu
paremaks muutmiseks, siis saab alati pöörduda nii hoolekogu esimehe poole (kontakt
e-post on kodulehel olemas, kybe.lokkota@mail.ee). Lisaks igast kooliastmest on
esindatud lapsevanemad, kellest igaüks esindab hoolekogus esindatavate arvamust
ning nende poole on võimalik samuti pöörduda.
Otsustati: Lapsevanematel on õigus kaasa rääkida kooli arendustegevustes ja koolielu
paremaks muutmises läbi hoolekogus esindatud liikmete.
3. Põhikooli II astme lastevanemate esindaja valimine hoolekokku.
Arutelu: Direktor Pille Lille informeeris, et põhikooli II kooliastme hoolekogu liige
lastevanemate esindaja soovib hoolekogust lahkuda. Selleks, et kõigi kooliastmete
vanemate esindatus oleks kaetud, siis on vaja valida uus hoolekogu liige
lastevanemate esindaja. Lastevanematest avaldas soovi hoolekogu liikmeks saada kaks
lapsevanemat. Direktor koostöös hoolekogu esimehega Kübe Rahkema viisid läbi
hääletuse ühe liikme valimiseks. Lastevanemate häälte enamusega uueks liikmeks sai
valitud Agnes Uustallo.
Otsustati: Direktor esitab vallavalitsusele taotluse hoolekogu koosseisu
kinnitamiseks.
4. Tugiteenused koolis: õpiabi ja individuaalsed õppekavad.
Arutelu: Kabala Lasteaed-Põhikooli HEV-koordinaator ja õpiabi õpetaja Anu
Vendelin tutvustas õpiabitundide iseloomu ja spetsiifikat. Ettekandja rõhutas, et
õpiabitund pole kodutööde tegemiseks, vaid õpioskuste arendamiseks.

5. COVID teemal: Kabala Lasteaed-Põhikooli töö ja õppetöö korraldus viiruse leviku
tingimustes.
Arutelu: Direktor Pille Lille tutvustas, millised muudatused on sisse viidud direktori
käskkirjaga 10.03.2021 nr 1-3/40 “Kabala Lasteaia-Põhikooli õppetöö korraldamine
koroonaviiruse leviku tingimustes” dokumendis. Dokumendi pealkirja sõnastatakse
ümber “Kabala Lasteaed-Põhikooli õppetöö ja töö korraldamine koroonaviiruse leviku
tingimustes” seoses sellega, et dokumenti lisatakse kirjeldus, kuidas korraldatakse
ümber lisaks õppetööle ka kooli igapäevaelu korralduses, sh testimine, lastevanemate
teavitamine, toitlustamise korraldamine ja kommunikatsioon. Täiendavalt lisandus
õppetöö korraldus lasteaias. Uuendused on toimunud ka hindamise ja videotundide
läbiviimise korralduses. Töönädala lõpuni oodatakse veel kooli ja lasteaia õpetajate ekeskkondade nimekirja täiendamist ning eeldatavalt koolivaheaja nädalal 25.-29.10.21
direktor kinnitab uut käskkirja.
Otsustati: Direktor kinnitab “Kabala Lasteaed-Põhikooli õppetöö ja töö korraldamine
koroonaviiruse leviku tingimustes” vahemikus 25.-29.10.2021 ja avalikustab kooli
kodulehel uuendatud dokumenti.
6. Kabala Lasteaed-Põhikooli olevik ja tulevik koostöös sidus- ja sihtrühmadega.
Arutelu: Direktor viis läbi õpetajate ja lastevanematega rühmatööd, mille eesmärgiks
oli saada lastevanematelt sisendit sisehindamisele ja arengukavale, mida ja kuidas
paremaks muuta õppetöös koolis, kodutöödes, huvitegevuses, tugisüsteemis ja
koostöös huvigruppidega.
Koosolekul lastevanemate poolt tehtud ettepanekud tulevikus parema töö
korraldamiseks:
1. Koostöö erinevate sihtrühmadega:
• Taktikalise õppuse puhul kaasata spetsialiste, nt Päästeamet
• koostöö teiste koolidega (sõpruskoolid, külastused)
• Rohkem kaasata lapsevanemaid õppeprotsessi (tunni andmine, erialased teadmised)
• Lastele tutvustada MTÜ-de kohta, kohalikud ettevõtted
• Vilistlased kutsuda kooli rääkima erinevatest erialadest
• Suurem koostöö politseiga ennetuse osas (alkohol, narkootikumid, suitsetamine, ...)
2. Õppetöö koolis (sh tunnid + õppereisid)
• Rohkem õppereise
• Kasutada tundides aktiivõppe meetodeid
• Külaline tundi! (esinema)
• Ettevõtted/ettevõtjad tundi
• Ettevõtlik Kool
• Õpilasfirmad/minifirmad
• Õppevahendid kooli poolt (sponsorlus)
• Tugiisikute olemasolu
• Ainete lõimimine
• Praktika ja katsed
3. Kodused tööd
• Ülesantud töö peab kuskilt kanalilt välja tulema (v.a. õpilase mälu)
• Ei tohi olla liiga pikk/kirjeldav - struktuur
• 1.-3. klass (kirjeldav osa hea)
• Kodutöö peab olema e-koolis

• Jagada õpiinfot läbi 1 kanali (e-kool)
• I kooliastmel ja koolivaheaegadel mitte kodutöid anda
4. Tugisüsteem (erivajadustega lapsed)
• Psühholoog, sotsiaalpedagoog, logopeed!!
• Lasteaias märkamine: koostöö õpetaja + lapsevanem + lapsed (info)
• Tugiisik
5. Huvitegevus
• Jagatud info ja huviregister käivad käsikäes
• Mitmekesisus
• Ajafaktor: ei sobi bussidega, tundide ajal
• E-kooli kajastus (puudumine), lapse viibimine koolis
• Kooli poolt korraldatud suvelaager
• Inglise keele ring (ka väike laste arv ei tohi olla takistuseks)
• Kõik võimalikud ringid peavad olema registris.
Otsustati: Direktor avalikustab lastevanemate rühmatöö tulemused. Kõik, kes ei saanud
üldkoosolekul osaleda, saavad tutvuda käsitletud teemadega esitluse lingil
https://lingid.ee/koosolekuesitlus
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