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1. Koolimaja renoveerimise plaanid 

 

Direktor Andres Saks on võtnud hinnapakkumised kogu koolimaja renoveerimistööde (küte, vesi, 

elekter jne) projekti tegemiseks. Valtu Projekt OÜ poolt tehtud kalkulatsiooni kohaselt maksaks 

projekt 19 200 eurot (hind sisaldab käibemaksu).  

 

Kõige kriitilisem on hetkel olukord koolimaja uue osa katusega. 2000. aastal paigaldatud onduline 

katusekatte materjal on tänaseks päevaks amortiseerunud. Katuse sammaldunud osa ei ole võimalik 

puhastada, sest  katusel puudub kandevõime. 2013. aasta kevadel sai koolimaja saal 

vihmakahjustusi kuna katus ei olnud vettpidav.  Pärast eelpool nimetatud juhtumit  katuse 

kriitilisemad kohad parandati ning sai  puhastatud vihmaveerennid. Kuid see ei lahenda probleemi 

pikas perspektiivis. Andres Saks tegi ettepaneku võtta katuse renoveerimistööd ette kahes etapis,  

alustades kooli juurdeehituse katuse renoveerimisest ning seejärel vana osa katuse renoveerimine. 

Uueks katusekatte materjaliks pakuti välja katuseplekk. 

 

OTSUSTATI: 

 

Andres Saks esitab Kehtna Vallavalitsusele taotluse renoveermistööde projekti maksumuse 

katmiseks valla eelarvest.  

 

Hoolekogu esitab 15. novembriks 2013.a. Kehtna Vallavalitsusele ettepaneku koolimaja katuse 

renoveerimiseks. Kirja koostavad ning esitavad Jaanika Toomi ja Karin Moisar. 



 

2. Kooli eelarvekava 

 

Andres Saks andis ülevaate 2013. ja 2014. aasta eelarvest. 2013. aasta eelarve oli …... eurot.  

2014. aasta kooli eelarvekava kohaselt on selleks summaks …... eurot. Spordimaja rendiks on 

planeeritud 19 703 eurot, majanduskuludeks 53 590 eurot, personalikuludeks 57 000 eurot ning 

muudeks kuludeks 14 000 eurot. Personalikulu võrreldes eelmise eelarveperioodiga tõuseb 5%. 

Oodata on elektrikulu tõusu, sest lisandunud on poiste tööõpetuse maja ning noortekeskuse ruumid. 

Küttekulu muutub seoses 2014. aasta algusest kehtima hakavate uute kaugkütte hindadega. 

 

Riigi eraldab vahendeid õpetajate palkadeks, õppevahenditeks (õpikud-töövihikud) ning 

täiendkoolitusteks. Õppevahendite ja koolituste rahad on võrreldes varasemaga vähenenud. 

 

Kehtna Vallavalitsus on maksnud õpetajate palgafondist kooli tugiisikute (sotsiaalpedagoog, 

logopeed) töötasusid. Sellega seoses on jäänud õpetajate palgad osaliselt tasumata. Kehtna 

Vallavalitsus  ning Haridus- ja Teadusministeerium peavad antud teema selgituseks kirjavahetust.  

 

3. Hoolekogu liikmete arvamused kitsaskohtadest koolis, mis vajaks esmajärjekorras 

lahendamist 

 

Hoolekogu liikmed olid ettevalmistanud oma nägemuse, mis kitsaskohad koolis vajaks 

esmajärjekorras lahendamist. Ühiste arutelude käigus jõuti järgmiste punktideni: 

 

1. Koolihoone vajab renoveerimist. 

 

Kõige kriitilisemas seisus on koolimaja katus ning tüdrukute käsitööklass. 

 

2. Laste, lastevanemate ja õpetajate vaheline suhtlemine 

 

Lapsed on probleemina esile toonud liiga suured õppemahud. Näitena on toodud suurel hulgal 

töölehtede täitmise. Lapsed pole pärist täpselt aru saanud, et töölehed hõlbustavad nendel õppeaine 

omandamist, sest vastasel juhul peaks nad lünkteksti asemel kogu materjali ise konspekteerima. 

Direktor on andnud õpetajatele ülesandeks vaadata oma aine õppekava kriitilise pilguga üle ning 

keskenduda kõige peamisele.  

 

Lapsevanemad võiks olla aktiivsemad probleemide korral otse õpetaja poole pöördumisega. Kõigi 

ühine huvi on ju lapse aitamine. 

 

Õpetajad sooviks, et vanemad teavitaks lapse puudumisest kohe koolipäeva hommikul. Selleks saab 

kasutada e-kooli keskkonda. Kohesel teavitamisel saab puuduvad lapsed maha võtta sööjate 

nimekirjast, mis hoiab ära toidu raiskamise. Lõpp-kokkuvõttes on see ka lapsevanemale odavam, 

sest ühe söögipäeva eest peab lapsevanem tasuma 0,30 senti. 

 

3. Huviringid 

 

Koolis tegutsevad muusikaringid (plokk-flööt, kannel, mudilaskoor), kunstiring, algklasside 

meisterdamise ring, rahvatants, rühmvõimlemine, arvutiring, kergejõustik, vibutreening. Tõdeti, et 

rohkem võimalusi on tüdrukutel, sest muusika ja kunstiga tegelevad tüdrukud rohkem, kui poisid. 

Rapla ja Kehtna on Kaereperele lähedal ja kõiki spordialasid pole mõistlik nii väikeste vahemaade 

korral duubeldada. Samas mängib suurt rolli logistika. Rapla poole liikudes pole bussiliiklusega nii 

suuri probleeme, kui Kehtna suunas liikudes. 

 



4. Kooli arengukava 

 

Tõdeti, et hetkel on arengukavad dokumendid, mis on olemas vaid paberil. Kehtna valla 

tegevuskavas pole arvestatud koolide poolt arengukavades välja toodud pingeridadega.  

 

Valtu Põhikooli kehtiv arengukava lõpeb 2013. aastal. Järgnevate aastate arengukava esmase kava 

paneb kokku direktor koostöös õpetajatega. Seejärel tutvuvad ja täiendavad arengukava hoolekogu 

liikmed. 

 

5. Kooli lastevanemate üldkoosolek 

 

Kooli lastevanemate üldkoosolek toimub 23. jaanuaril 2014. aastal. Koosolekule kutsutakse 

esinema välislektor. Koosolekule eelneval nädalal toimub hoolekogu koosolek. 

 

6. Koolivestid 

 

Endiselt on vestid populaarsemad algklassides. Vanema astme õpilaste hulgas huvi koolivestide 

vastu puudub.  

 

OTSUSTATI: 

 

Lapsed, kes enam ei soovi vesti kanda, saavad selle tuua klassijuhataja kätte. Lapsevanemal on 

õigus otsustada, kas ta annab vesti koolile tasuta või soovib seda müüa. Müügi korral saab 

lapsevanem raha kätte siis, kui on leitud ostja. 

 

7. E-sigarett 

 

Valtu Põhikoolis pole hetkel e-sigarettide kasutamist ette tulnud. Kooli personal ning hoolekogu 

taunivad e-sigarettide suitsetamist. 

 

OTSUSTATI: 

 

Kooli sisekorra eeskirjadesse viiakse sisse eraldi punkt, mis keelab koolis ja koolimaja 

territooriumil e-sigarettide suitsetamise 

 

8. Muu informatsioon 

 

Kooli vilistlane Karl Tamme on algatanud oma tutvusringkonna ning vilistlastega koostöös kooli 

saali remondi. Korda tehakse lagi, seinad ja põrandad. Tööde valmimise tähtajaks on 2013. aasta 

detsembri lõpp. Vahendid remondi tegemiseks leiab Karl Tamme. 

 

 

 

 

 

Jaanika Toomi       Karin Moisar 

Juhataja       Protokollija 


