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PÄEVAKORD:

1. Plaanid koolivaheajaks
2. Teeme Ära 2013
3. Kooli rahastamise segasest olukorrast seoses PGS-ist tuleneva segadusega
4. MTÜ Meie Lapsed tegemised ja suunised
5. SA Riguldi Kodu olukord
6. Jooksvad küsimused
1. Anu Kattel on valmis tegema laagrit ka sel suvel. Plaanis on teha kolm vahetust.
Kui lastevanematel on huvi, siis võib ka laupäev ja pühapäev sisse jääda. Kui tahtjaid
rohkem, võib juulis teha kaks vahetust. Laagrite vastu tunnevad huvi ka kooli
lõpetanud endiste õpilaste vanemad. Osalustasu on 155 EURi kuna toit on kallim.
Suviste laagrite toimumise kuupäevad on planeeritud:
17.06 – 21.06 (soovi korral sees ka laupäev ja pühapäev)
15.07 – 19.07
05.08 – 09.08
Kohalikult omavalitsuselt on võimalik lapsevanematel taotleda lapse päevahoiu
toetust, mida makstakse ülejäänud rehaplaani rahadest. Lapsevanemaid tuleb aegsasti
teavitada sellisest võimalusest. Toetuse taotlemiseks peab kindlasti olema kehtiv
rehaplaan ja puude otsus.
Laagrisse soovijate eelregistreerimine peab olema maikuuks toimunud.
Info lapsevanematele koostada paberkandjal ja panna päevikute vahele, MTÜ Meie
Lapsed lehele, kooli kodulehele, sihtasutuse lehele.
OTSUS: Koostada lastevanematele valikvastustega infolehed laagrite toimumise
kuupäevade ja maksumusega. Lisada ka info toetuse taotlemise võimalikkusest
kohalikust omavalitsusest.
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2. 04. mai 2013 on plaanis korraldada Teeme Ära talgute raames Riguldi mõisas talgud.
Kaasa löövad külalised Rahandusministeeriumist.
Riguldisse sõiduks tellib kool bussi. Oleme huvitatud sellest, et osalejate arv oleks
võimalikult suur.
Talgute projektijuhtideks on kooli majandusjuhataja ja sihtasutuse poolt Ivar Kraan.
Koostame tööde nimekirja ja varume tööriistu. Et tagada võimalikult suur osalejate arv,
tuleb infot varakult levitada.
OTSUS: Lisada laagrite infolehele ka talgute informatsioon, see oleks lastevanematele
suurepärane võimalus mõisaga enne laagrite toimumist tutvuda.

3. Koolile on eraldatud I kvartaliks 395 311, 55 EURi. Tallinna linn on eelnevatel aastatel
jaganud raha alles märtsis, isegi aprilli alguses. Nii kaua tuleb kuidagi hakkama saada.
Korrashoiuteenustele on eraldatud 800 EURi, sellest on hetkel käes 200 EURi.
Tugiteenustest on koolile ette nähtud:
Psühholoog 1 koht
Huvijuht 0,25 kohta
Ringijuht 0, 75 kohta
Õpetaja abi kohta 8,5
Logopeedi ei ole ette nähtud
Klassinorm 12 last. Abikoolis on meil 16 klassi.
OTSUS: Hoolekogu võttis info teadmiseks.

4. /5. Riguldi mõis on nüüd SA Riguldi Kodu hallata ja seega vaja katta kulud,
komunaalteenustele, elektrile, kindlustusele jne. Lisaks on lahendamata peremeheperenaise küsimus, et vaja asjalike inimesi hiljemalt suveks.
OTSUS: Mõisa kulude katteks kehtestada kasutamise hinnaks 150 EUR/nädal kooli
välistele kasutajatele.
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