
 

Saue Kooli hoolekogu koosoleku  

protokoll nr 1 

 

 

Saue         15.november 2022  

 

 

 

Algus: kell 18.00, lõpp kell 20.05 

Juhatas: Andres Pajula- direktor 

Protokollis: Liis Jaaku – õpetajate esindaja  

Osalesid: Renno Veinthal – vanemate esindaja 

Kristiina Lillepea – vanemate esindaja 

Jaanika Käärst – vanemate esindaja 

Hedi Tammeleht – vanemate esindaja (osales veebis) 

Kristiina Hendre – vanemate esindaja 

Liina Võrklaev – vanamate esindaja 

Liis Jaaku – õpetajate esindaja 

Virko Raagmets – kooli toetavate organisatsioonide ja vilistlaste esindaja 

Kertu Madelene Ladva – õpilaste esindaja (asendusliige) 

 

Puudusid: Tiia Tasuja – õpetajate esindaja, Stiina Kulderknup – õpilaste esindaja 

Kätriin Kondel – õpilaste esindaja, Andres Kaarmann – kooli pidaja esindaja 

 

 

 

Päevakord:  1. Hoolekogu liikmete tutvustus 

                        2.  Hoolekogu töökorralduse tutvustamine  

                        3.  Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine 

4. Muud küsimused 

Sissejuhatus 

Hoolekogu liikmete hulgast protokollija valimine. 

Otsus: 15.11.2022 toimuvat koosolekut protokollib Liis Jaaku. 

 

1. Hoolekogu liikmete tutvustamine 

Iga liige tutvustab ennast lühidalt. 

 

2. Hoolekogu töökorralduse tutvustamine 

Saue Kooli direktor Andres Pajula tutvustab tuginedes seadusandlusele hoolekogu 

töökorraldust.  

 

3. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine 

Hoolekogu esimehe kohale esitati 3 kandidaati: Hedi Tammeleht, Liina Võrklaev, Renno 

Veinthal. 

Salajase hääletuse tulemusel kogus esimene kandidaat (H. Tammeleht) 7 häält, teine kandidaat 

(L. Võrklaev) 2 häält ning kolmas kandidaat (R. Veinthal) 1 hääle.  

Otsus: Saue Kooli hoolekogu esimeheks on Hedi Tammeleht.  

 

Hoolekogu aseesimehe kohale esitati kaks kandidaati: Renno Veinthal ning Liina Võrklaev. 



Salajase hääletuse tulemusel kogus esimene kandidaat (R. Veinthal) 2 häält ning teine 

kandidaat (L. Võrklaev) 6 häält.  

Otsus: Saue Kooli hoolekogu aseesimeheks on Liina Võrklaev.  

 

 

4. Muud küsimused 

Direktor tegi ettepaneku hoolekogul vaadata üle kooli kodukord.  

Järgmisel hoolekogu kohtumisel annab direktor ülevaate kooli eelarvest ning arengukava 

loomisest.  

Peamised teemad, mis kerkisid esile hoolekogu liikmete poolt:  

• Tüdrukute käsitöö (ettepanek, et vahendid tuleksid kooli eelarvest) 

• Uue osa mööbel ja valgustus (mööbel õpilastele liiga suur, valgustus kohati ebapiisav- 

kuidas saaks olukorda parendada?) 

• Õpilaste koolis ja spordihoones viibime pärast tunde (palve rääkida direktoril 

administraatoritega, et õpilasi ei aetaks õue vanemaid ootama) 

• Veipimine – kas ja kuidas kool selle probleemiga tegeleb?  

Direktori seisukoht tuginedes arutelule noorsoopolitseiga on see, et tegeleda tuleb nende 

õpilastega, kellel on probleeme. Liigne teavitustöö võib tekitada teistpidise efekti ehk 

tekitada lastes huvi. Ettepanek: koostada valdkonna spetsialistil (nt Brit Mesipuu) 

täiskasvanutele suunatud materjal (nt e-loeng), mis aitaks lapsevanematel ja õpetajatel 

teha selgitustööd.   

• Hoolekogu edasine töökorraldus.  

Otsus: Hoolekogu esimees pakub välja veebikeskkonnas järgnevate kohtumiste 

kuupäevad, mille seast liikmed saavad valida sobivad. Samuti teeb hoolekogu esimees 

veebi jagatud dokumendi, kuhu liikmed saavad lisada teemasid, millega on vaja 

käesoleval aastal tegeleda.  

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Andres Pajula        Liis Jaaku 

Juhataja        Protokollija 

 


