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1. Kokkuvõte 2017/2018 õ.a. ja ülevaade 2018/2019 õ.a. (M. Leemets) 
2. Kooli eelarvest  (M. Leemets) 
3. Jooksvad küsimused 
 
 
1. Kokkuvõte 2017/2018 õ.a. ja ülevaade 2018/2019 õ.a. 
Merje Leemets: 2017/2018 saavutasid õpilsed väga häid kohti olümpiaadidel ja 
võistlustel. Kooli lõpetas 5 õpilast, 2 õpilast jäi klassikursust kordama, 7. klassi õpilastest 
kolmel jäi loovtöö tegemata.   
Ümberkorralduse tulemuse saadi raamatukogu arvelt üks klassiruum juurde. Kõikides 
klassiruumides projektorid ja enamusel õpetajatel sülearvutid. 
Alanud õppeaastal 1. klassis 7 õpilast, õpilaste arv loolis on püsinud stabiilne ja õpetajate 
kohad täidetud. Koolis tegutseb 27 huviringi (3 spordiringi, 5 muusikaringi, robootika 
jne.), pikapäevarühm enam ei tegutse. Huvihariduse rahastusest saadi altksülofon ja 
laserlõikaja. 
Koolis töötab osalise koormusega eripedagoog. 
Sügisel saadi 10 tahvelarvutid ja 8 uut arvutit arvutiklassi. 
ERASMUS+ programm jätkub. 
 
Hoolekogu võttis esitatud info teadmiseks. 
 
 
 
 



2. Kooli eelarvest  
 
Merje Leemets: kooli eelarvega oleme välja tulnud ja tulevaks aastaks ettepanekud 
tehtud.  
 
Toimus areutlu. 
  
 
3. Jooksvad küsimused 
 
Merje Leemets: ERASMUS+ projektikoosolek toimub 7.-9.  mail 2019 Portugalis. Teen 
ettepaneku tõsta kevadine koolivaheaeg 06.-12.maile 2019. 
 
Hoolekogu toetas koolivaheaja üleviimist perioodile 06.-12.mai 2019. 
 
 
Reelika Möldre tõstatas õpilaste hambaarstil kontrollis käimise vajaduse ja soovitas 
juhtida rohkem tähelepanu helkurite kandmise vajadusele. Helkuripuu kooli juurde.  
 
Kaie Kivistu tõi välja idee, et kooli juurde lasteaia esisel platsil on mahalangenud suur 
puu, millest annaks kujundada õuesõppe koha.  Samuti juhtis tähelepanu võimlas 
valitsevale õhupuudusele ning tegi ettepaneku emadepäeva oksjon asendada näitus-
müügiga.  
 
Rein Möldre tõi välja vajaduse laste tutrvalisuse huvides lisavalgustite paigaldamiseks 
lasteaia poolsele alale ning tundis huvi mõisa valgustusprojekti edenemise kohta. Lisaks 
tõstatas Vao teerist- Kiltsi mõis teelõigu liiklusohtlikkuse. 
 
Toimus arutelu. 
 
Arutelu käigus toodi välja vajadus meierei ja härjatalli katuste remondiks ning Kiltsi 
alevikus asuva uue mänguväljakul valgusti vajadusest. 
 
Kooli jõulupidu 20. detsembril, peo teema ”Alice imedemaal". 
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