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Risti Kool 
 
 

Risti Kooli hoolekogu koosolek toimus esmaspäeval, 23.11.2020 kell 18.00-21.00. Koosolekut juhatas 

hoolekogu esimees Marge Remmik. 

 

Päevakord: 

1. Risti Kooli hoolekogu koosseisu muutused 

2. Risti Kooli tegevuskava 2020/21 õppeaastal 

3. Risti Kooli viiruse ennetamise ja tõrjumise tegevuskava 2020/2021 õppeaastal 

4. Risti Kooli uuendatud päevakava 

5. Risti Kooli uue arengukava 2021-2025 eelnõu 

6. Risti Kooli eelarveprojekt 2021.aastaks. 

  

 

1. Risti Kooli hoolekogu koosseisu muutused 

 

Oma volitused hoolekogus lõpetas Maria Kraft ning tema asemel valiti lasteaia lastevanemate 

koosolekul 22.09.2020 Päikesejänkude rühma lapsevanemate esindajaks Kristel Kesküla. 

 

2. Risti Kooli tegevuskava 2020/21 õppeaastal 

 

Kooli direktor tutvustas Risti Kooli tegevuskava ja aastaeesmärke 2020/21 õppeaastaks. Kooli 

tegevuskava on iga kooli kohustuslik dokument, mis määrab kooli õppeaasta tegevused ja peamised 

eesmärgid. Käesoleva õppeaasta eesmärgid on: 

1. Kooli uue arengukava koostamine aastateks 2021-2025. 

2. Tugipesa käivitamine ja puudoleva personali leidmine. 

3. Personali pidev digioskuste arendamine ja süsteemne e-õppe rakendamine ainetundides. 

4. Õppe- ja ainekavade uuendamine. 

5. Hädaolukorra lahendamise plaani koostamine (HOLP), sh viiruse ennetamise ja tõrjumise 

tegevuskava koostamine. 

 

Koolis käivitus sellest sügisest Risti-Padise tugipesa, milles on hariduslike erivajadusega lastele ja 

vanematele abiks erialaspetsialistid – sotsiaalpedagoog (Mirjam Helena Rannarüütel), eripedagoog 

(Siret Maaring), koolipsühholoog (Liis Müürsepp), hetkel on täitmata logopeedi ametikoht. 

Tugipesa tööd koordineerib Mirjam Helena Rannarüütel. Tugipesa tähendab seda, et 

tugispetsialistid töötavad mitme haridusasutuse lastega. See on unikaalne tugiteenuste süsteem, mis 

on kasutusele võetud üle kogu Lääne-Harju valla. Risti-Padise tugipesa moodustavad Risti Kool 

(sh lasteaed), Padise Põhikool ja Padise Lasteaed. 

Kooli üldtööplaan ehk tegevuskava on üleval kooli kodulehel ning sellega saab tutvuda SIIT. 

  

http://ristipk.edu.ee/wp-content/uploads/2020/10/Risti-Kooli-tegevuskava-2020_20216553.pdf
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3. Risti Kooli viiruse ennetamise ja tõrjumise tegevuskava 2020/2021. õppeaastal 

 

Kooli direktor tutvustas hoolekogule kooli viiruse ennetamise ja tõrjumise tegevuskava, mis on 

elektrooniliselt kättesaadav SIIT. 

Tegevuskava on koostatud eesmärgiga vähendada inimeste vahelist kontakti, tõhustada koristamist 

ja käte hügieeni. Suuremad muudatused on seotud õpilaste hajutamisega toitlustamisel, pidev käte 

hügieeni jälgimine, vanemate ligipääsu piiramine kooli- ja lasteaiaruumidesse ning tõhustatud 

koristamine õppepäeva jooksul.  

Tegevuskava aluseks on võetud Terviseameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt saadetud 

juhised. 

 

4. Risti Kooli uuendatud päevakava 

 

Kooli direktor tutvustas Risti Kooli uuendatud päevakava. Päevakava uuendus on tinginud viiruse 

levikust ja võimalikust distantsõppeperioodist. Päevakava määrab koolipäeva tegevused ning nüüd 

on sisse viidud muudatused, mis reguleerivad õppepäeva tegevusi ka võimaliku distantsõppe 

perioodi vältel. Päevakava muudatuste sisseviimisel on arvestatud Haridus- ja Teaduministeeriumi 

05.11.2020 saadetud infot „Distantsõppe korraldamisest“. Samuti on päevakavas täpsemini välja 

toodud koduõppe võimalus vanema kirjaliku taotluse alusel. Uue päevakava kinnitab direktor ning 

see on kõigile kättesaadav SIIT. 

 

5. Risti Kooli uue arengukava 2021-2025 eelnõu 

 

Kooli direktor tegi kokkuvõtte eelmisest arengukavast aastatel 2015-2020 ning tutvustas Risti Kooli 

uue arengukava eelnõu projekti. Hoolekogu liikmed said avaldada oma arvamust. Eelmise 

arenguperioodil seatud eesmärkidest on rõõmustavalt palju saavutatud. Lasteaia füüsilise 

keskkonna uuendamine toimus 2017. aastal, kui kasutusele võeti moodullasteaia hoone koos uue 

mänguväljakuga. 2018. aastal kool ja lasteaed ühinesid ning moodustus lasteaed-põhikool nimega 

Risti Kool. Õpilaste arv on viimase viie aasta jooksul tõusnud koolis 61-lt 109-le, lasteaias 33-lt 

38-le ja seda olukorras, kus õpilaste üldarv vabariigis väheneb. Õpilaste arvu kasvades on loodud 

uued ametikohad: õppealajuhataja (0.5), majandusala juhataja, eripedagoog, sotsiaalpedagoog, 

psühholoog (0.5), tugiteenuste koordineerija (0.5), huvijuht (1.0), IT-spetsialist (0.5) ja 

haridustehnoloog (0.5). 

Kooliruume ja õppekeskkonda on järjepidevalt arendatud ja uuendatud. Õpilastele loodi 2019. 

aastal pehmed ja mugavad istumisnurgad, 2020. aastal ehitati välja puuduolevad tööruumid 

õppeala- ja majandusjuhatajale. Uuendatud on saali põrand, remonditud katlamaja ja täiendatud 

klassiruume valgusprojektorite ja muu inventariga. 

2018. aastast on avatud väikeklassid hariduslike erivajadustega lastele, 2020. aasta sügisest käivitus 

tugipesade süsteem, et tagada lastele vajalike tugiteenuste kättesaadavus. Koolis on heade ja väga 

heade õpitulemustega laste osakaal väga suur. Rahuloluküsitlustes on koolile andnud tugeva ja 

positiivse tagasiside nii õpilased kui lapsevanemad (Innove küsitlused). 

Uus arengukava 2021-2025 on oma ülesehituselt varasematega võrreldes teistsugune. Uus 

arengukava sisuline ülesehitus põhineb Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskuses välja töötatud 

haridusasutuste arengukava koostamise juhendmaterjalil. Arengukavas keskendutakse neljale 

peamisele valdkonnale, läbi mille kooli ja lasteaia arengumuutust edaspidi planeeritakse ja 

hinnatakse. Arengukava koostamisel on aluseks võetud tõenduspõhised andmed, mis asuvad 

http://ristipk.edu.ee/wp-content/uploads/2020/09/Risti-Kooli-viiruse-ennetamise-ja-t%C3%B5rjumise-tegevuskava-20206490.pdf
http://ristipk.edu.ee/wp-content/uploads/2020/11/Risti-Kooli-p%C3%A4evakava-20207819.pdf
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riiklikes registrites (EHIS, HARNO), elektroonilises koolihaldussüsteemis (E-kool), koolipidaja 

dokumendihalduses (SharePoint, ARNO) ja kooli sisehindamis aruannetes. 

Uue arengukava koostamine on toimunud 2019. aasta sügisest ning see loodetakse kinnitada 2020. 

aasta detsembris. Valminud arengukavaga on võimalik tutvuda kooli koduleheküljel peale 

arengukava kinnitamist vallavalitsuse poolt. 

 

6. Risti Kooli eelarveprojekt 2021.aastaks. 

 

Kooli direktor tutvustas hoolekogule Risti Kooli 2021.aasta majanduseelarve projekti ja selgitas 

selle koostamise põhimõtteid. Suuremad kommunaalkulud on soojusenergia (gaas), vesi, 

kanalisatsioon ja elekter. Märgatavalt on tõusnud vee- ja kanalisatsiooniarve. Õppetöös on suurem 

kuluartikkel õpikute, tööraamatute ja -vihikute tellimine. Eraldi on eesmärgiks võetud IT-seadmete 

juurde hankimine (tahvel- ja sülearvutid), aatriumisse esitlustehnika soetamine (ekraan ja projektor) 

ja õppevahendite uuendamine (mikroskoobid, atlased, kaardid jms). Eesmärk on 2021. aasta alguses 

katta kooli õppeklassid juhtmevaba internetiga, mis võimaldaks tahvelarvuteid kasutada 

aineklasside ja algklassides. Lasteaia mänguväljakule on plaan juurde hankida üks ronila ning 

pesakiik. 

Hoolekogu liikmed arutasid kooli ja lasteaia õueala turvalisemaks muutmise üle ning leiti, et 

töötajate autode parkimine maja taha on turvalisust suurendanud.  

Koolimaja esise ala sulgemisel autodele tekiks täiendav parkimiskoormus lähedalasuvatele 

parkimisaladele (kaupluse ees), samuti oleks raskendatud ühistranspordi ja koolibusside liiklus. 

Koostöös valla avaliku ruumi spetsialistiga on 2019. aastal välja töötatud projekt, mis pakub 

komplekse lahenduse olukorra lahendamiseks. Raskendav asjaolu projekti elluviimisel on 

kinnistute ja liiklussõlme kuulumine erinevatele osapooltele (riik, vald, eraomand). 

Samuti avaldati lootust, et 2019. aastal valminud õueala projekt koos liiklussõlme 

ümberehitamisega leiab valla poolt rahastamist. Vallavolikogu liikmed on liiklussõlme 

ümberehituse vajalikkusest teadlikud. 

 

Ülevaate koostasid hoolekogu juhatuse esimees Marge Remmik  ja kooli direktor Kristo Matson. 

 

 


