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PÄEVAKORD:
1. Hoolekogu kinnitamine
2. Kuidas märgata abivajavat last - Lastemaja Lilia Tkatš
3. Lühiülevaade loomateraapia kasutamisest koolis - kunstiterapeut M. Sein-Garcia
4. Ristiku Põhikooli COVID -19 leviku tõkestamise plaan
5. Jooksvad küsimused
1. Päevakorrapunkt
Direktor esitles hoolekogu liikmekandidaate.
Liikmekandidaadid olid:
Oliver Makko (lapsevanem),Tiina Vernik (vilistlaste esindaja), Kristiina Repp (lapsevanem), Kaire Arakas
(lapsevanem).
Hääletamise tulemused: poolt 58, vastuhääli 0.
Uuteks kooli hoolekogu liikmeteks kinnitati kõik esitatud kandidaadid.

2. Päevakorrapunkt
KUULATI: „Kuidas märgata abivajavat last.“ – Lilia Tkatš
Lektor rääkis, et laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuring Eestis toob välja, et 15–19aastastest noortest
32% on kogenud seksuaalset väärkohtlemist ning seksuaalvägivalda on kogenud iga kümnes noor, kusjuures iga
kuues noor oli juhtumi ajal alla 14aastane. Lastemaja esindaja tutvustas oma asutuse teenust ja rääkis, kuidas ära
tunda väärkoheldud laps. Lastemaja teenus on lapsesõbralik ja multidistsiplinaarne teenus seksuaalse väärkohtlemise
kahtluse või kinnitusega lastele, ning on ühendavaks lüliks lastekaitsetöötaja ja politsei vahel. Teenuse abil saab
tuvastada enam väärkohtlemise juhtumeid ja paremini toetada väärkoheldud lapsi. Ühe katuse all on erinevad
spetsialistid, nagu politseiametnik, lastekaitsetöötaja, psühholoog, kohtuarst ja paljud teised, kes panustavad lapse
heaolusse. Kohapeal tehakse ohvriks langenud lastega uurimistoimingud ja pakutakse hiljem ka vajalikku abi.
Lastemajaga saab ühendust võtta telefonil 58545498 või e-posti teel info@lastemaja.ee.

3. Päevakorrapunkt
KUULATI: „Lühiülevaade loomateraapia kasutamisest koolis.“ – kunstiterapeut M. SeinGarcia
M. Sein-Garcia rääkis, et Ristiku Põhikoolis on kunstiteraapia suunatud põhiliselt 1.-4. klassi lastele ja peredele.
Kunstiteraapia tehakse koolis kahel tasandil: preventiivsel ja sekkumise tasandil. Preventiivsel tasandil tehakse tööd
klasside kui tervikutega. Eesmärgiks on sotsiaalsete oskuste edendamine ja perede kaasamine kooliellu. Oluline, et
igal lapsel oleks koolis mõni sõber ja ta oleks osa mõnest grupist. Juba teist aastat on teraapia tundides abiks
teraapiakoer Klaus. Koer saab tunnis osaleda juhul, kui vanemad on andnud selleks kirjaliku nõusoleku.
Nõusolekulehe jagab vanematele klassijuhataja.

4. Päevakorrapunkt
Ristiku Põhikooli COVID-19 leviku tõkestamise plaan – K. Luhaäär
Ristiku Põhikooli COVID-19 leviku tõkestamise plaan on leitav järgmistelt linkidelt: ÕPILASTELE,
LAPSEVANEMATELE

5. Päevakorrapunkt
Jooksvaid küsimusi ei olnud.
(allkiri)

(allkiri)

Katrin Luhaäär
Juhataja

Kairit Seenmaa
Protokollija

