
KADRINA KESKKOOLI HOOLEKOGU PROTOKOLL 

 

Kadrina Keskkool          16.03.2022 

 

Algus kell 18.00, lõpp kell 19.15 

Juhatas Kadrina Keskkooli direktor Arvo Pani. 

Protokollis Anneli Raud. 

Osalesid: Margit Murumägi (vilistlaste esindaja), Madis Viise (vallavolikogu esindaja), 

Jaanika Heidmets (põhikooliastme vanemate esindaja), Eiko Onga (kooli toetava 

organisatsiooni esindaja), Karl Meos (õppenõukogu esindaja, põhikool), Ave Ehavald 

(gümnaasiumiastme vanemate esindaja), Berit Purk (õpilasesinduse esindaja), Anneli Raud 

(õppenõukogu esindaja, gümnaasiumiaste) 

Puudus: Ain Suurkaev (vilistlaste esindaja) 

PÄEVAKORD 

1. Hoolekogu esimehe valimine 

2. Kooli valmisolekust sõjapõgenikest õpilaste vastuvõtmiseks 

3. Jooksvad küsimused, info 

KOOSOLEKU KÄIK 

1. Hoolekogu liikmed tutvustasid üksteisele ennast, sest oli lisandunud uusi liikmeid. 

Hoolekogu tegi ettepaneku, et esimehena jätkab Margit Murumägi ning on vaja valida 

ka aseesimees. 

OTSUS: Kadrina Keskkooli hoolekogu esimehena jätkab Margit Murumägi ning 

aseesimeheks valiti Jaanika Heidmets. 

2. Direktor Arvo Pani andis ülevaate kooli valmisolekust sõjapõgenikest õpilaste 

vastuvõtmiseks: Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusel peab olema koolidel 

lühem ja pikem plaan sõjapõgenikest õpilastega tegelemiseks ning õpetamiseks. 16. 

märtsi seisuga on koolis kolm sõjapõgenikust õpilast, kes on siia jõudnud Ukraina 

erinevatest piirkondadest ning on erinevas emotsionaalses seisundis. Eesmärk on 



läheneda igale õpilasele individuaalselt ning aktsepteerida tema soove. Juurde on 

tulemas lähipäevil veel kolm õpilast. Koolis on moodustatud 7-liikmeline toimkond 

õpilastega tegelemiseks. Kaasatud on ka Kadrina Huvi- ja Noortekeskus ning Kadrina 

Spordikeskus. Õpilasi toitlustatakse kolm korda, koosolemiseks on koolis oma ruum ja 

neile määratakse mentorid. Lõpuklasside õpilaste koolilõpetamise osas ei ole veel 

vabariigis lõplikku selgust, kuid selle teemaga tegeletakse. Kooli võimekus on vastu 

võtta igas kooliastmes viis õpilast. 

Madis Viise: 14. märtsi seisuga on Kadrina vallas 36 Ukraina sõjapõgenikku. 

Hoolekogu tõdes probleemi tõsidust ning väärtustas kooli tegevust Ukraina 

sõjapõgenikest õpilaste toetamisel. 

3. Arvo Pani: Selle aasta suvel lõpevad kooli koristus- ja toitlustushanked. Uued hanked 

tehakse aastani 2024. 

Hoolekogu toetas uute hangete tegemist aastani 2024 ning tegi ettepaneku, et üks 

hoolekogu liige kuuluks hangete komisjoni. 

OTSUS: Teha ettepanek hoolekogu liikmele Ain Suurkaevule kuuluda koristus- ja 

toitlustushangete komisjoni. 

4. Arvo Pani: Igal õpetajal on koolitööks kasutada sülearvuti. Kooli IT-vahendite hange 

lõpeb 29. märtsil. Praeguse hankega tuleb kooli kuus digitahvlit. Ettepaneku IT-

vahendite hankeks teeb IT-ainekomisjon. 

5. Arvo Pani: Kooli aastapäeva vilistlaste pidu on 8. oktoobril, millele eelneb kooli 

sünnipäevanädal. Kooliaastapäeva toimkonnad on moodustatud, need tegutsevad, 

toimkondade esimehed koostavad oma vastutatava valdkonna eelarvet. Ansambel on 

tellitud. 

Margit Murumägi: Tähelepanu tuleb pöörata ruumide ettevalmistamisele ning 

hubasemaks muutmisele aastapäevapeoks. 

OTSUS: Hoolekogu teeb ettepaneku kehtestada osavõtumaksuks 25 eurot. Kooli 

aastapäeva eelarvesse tuleb panna ka koristajatele mõeldud tasu (peoõhtul kohalolek ja 

peojärgne koristamine). Kooli esimesed lennud saavad koos viibida kooli sööklas. 

6. Arvo Pani: CADrina on 14. aprillil, 2022. aasta sügisel ei toimu. Ettevalmistused 

käivad. Tunnuslause on „Haridus on valgus teel tulevikku“.  Töötoad on 1.-12. 



klassini ja ka õpetajatele. Võistlusel on kolm arvutiprogrammi. Koolist osaleb kolm 

võistkonda, teiste koolide võistkondade arv veel selgub. Pärast 14. aprilli otsustatakse, 

kas CADrina jääb sügisesse või kevadesse. 

 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 

Margit Murumägi                     Anneli Raud 

Kadrina Keskkooli hoolekogu esimees           protokollija 


