Tallinna I Internaatkooli Hoolekogu koosolek
Tondi 40, Tallinnas

Juhatas
Protokollis
Võtsid osa:
Külalised:

Puudusid:

06. Septembril 2011 Nr

Märt Pais
Marge Savik
Sirly Eelmets, Evi Kraan, Chris-Helin Loik, Märt Pais, Marge Savik,
Piret Tulpe
Marianne Laater, Endel Aho, Maire Paluveer, Urve Purga, Jaanus….
Ivar Kraan
Liina Hermaküla, Kairi Rappu, Ants Tinn

PÄEVAKORD:
1. 2010/2011 õ-a kinnitamine ja hinnang – E. Kraan
2. Ülevaade 2011/2012 õ-a. eelarve kujunemisest ja teadmiseks võtmisest – E.
Kraan
3. 2011/2012 aastaplaani ära kuulamine ja hinnang- M. Paluveer
4. 2011/2012 õ-a eesmärkide kinnitamine (täiendamine) – E. Kraan
5. MTÜ Meie Lapsed – tegemiste tutvustamine ja teadmiseks võtmine – S.
Kreegimäe ja M. Pais
6. SA “Riguldi kodu” – tegemiste tutvustamine – Ivar Kraan
7. Päevahoiu teenus ja selle tutvustamine – M. Laater

1. Evi Kraani sõnul kiitis kollektiiv eelmise õppeaasta töö heaks. Hoolekogule
tutvustati dokumente. Avati Tuisu tänava kool. Hetkel õpib seal 7. klassi jagu lapsi,
kokku 32 last. Käo tänava kooli õpetajad tulid sinna üle. Edaspidi on plaanis rajada
Tuisu tänavale autismi keskus.
Hoolekogu hindas eelmise õppeaasta töö heaks.
2. Sel õppeaastal laste arv vähenes. Kokku on õpilasi 212, õpilaskodus 38.
1.Septembrist 2011 on koolil uus nimi – Tondi Põhikool. Uue staadioni
detailplaneering tehtud, projekt valmis, hetkel veel kinnitamata. Loodame aasta lõpuks
kinnituse saada ja kevadel ehitusega algust teha. Staadioni ehituse eelarve on 7 miljonit
krooni.
Õppeaasta tunnuslauseks on “Tõeline rõõm tuleb millegi väärtusliku tegemisest”
Hoolekogu võttis info teadmiseks.
3. Maire Paluveer tutvustas hoolekogule 2011- 2012 õ-a- tegemiste aastaplaani.
Sel aastal tegutseb koolis õpilastele 23 huvialaringi.
Detsembris korraldame taas jõululaada ja rohelise ringli. 28. aprillil 2012 perepäev.
Lastevanemate koosolek toimub 29. septembril 2011 kell 18. 00
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Lepiti kokku hoolekogu kooskäimise ajakava. Hoolekogu tuleb kokku alljärgnevatel
kuupäevadel:
04. oktoober 2011
13. detsember 2011
06. märts 2012
22. mai 2012
Urve Purga tundis huvi kas ta saab tasuta kasutada kooli ruume viiuliringi
läbiviimiseks. Samuti pöördus kooli poole palvega Jana Liiving, kes soovib kasutada
tasuta kooli ruume näiteringi tarbeks, üks kord nädalas.
Aastaplaani ajakava on kõigile kättesaadav ka kooli kodulehel.
OTSUS: Lisada aastaplaani ka laagrid ja suvelaagrid, tähistada tärniga kuna
rahastuse osa on hetkel lahtine. Põhimõtteliselt kiitis hoolekogu aastaplaani heaks.
Urve Purgaga leppida kokku graafik ruumide kasutamiseks ja kui mõlemad
osapoolele graafik sobib, siis sõlmida Urve Purga’ga leping ruumide tasuta
kasutamiseks.
Jana Liivinguga sõlmida leping tasuta kooli ruumide kasutamiseks teisipäeviti kella
18.00-20.00.
4. Evi Kraan tegi ettepaneku, et nii pikapäeva- kui ka õpilaskodu lapsed saaksid
ühesugust oodet. Õpilaskodu söögiraha on koolil olemas. Õpilaskodu päevaraha ei ole
veel kinnitatud. Kõik kooli kasvatajad läbisid toidukäitlejate koolituse.
Reedeks 09.09.2011 päeviku vahele teade toiduraha maksumuse- ja tasumise kohta.
Rahad peavad olema laekunud eelmise kuu 25-ndaks kuupäevaks, oktoobrikuu raha
tasuda 25. septembriks. Teates mainida summad kuni detsembrini 2011. Endel annab
lisaks teatele ka näidismenüü vanematele tutvumiseks.
Eelmise aasta kogemuse põhjal oli palju mittetasujaid ja võlglaste väljaselgitamine on
suur lisatöö nii õpetajatele kui ka õppealajuhatajatele.
OÜ Tavern esindaja ettepanekul tõstetakse oote päevaraha 0.77 sendini.
OTSUS: Hoolekogu kiitis ettepaneku tõsta oote päevaraha 0.77 senti heaks.
Lastevanematele saata teated reedeks , 09.septembril 2011.
5. Silja Kreegimäe andis aru MTÜ Meie Lapsed laagrite rahalisest olukorrast. Sel
aastal ei saanud praktiliselt üldse lisatoetuseid sponsoritelt. Riguldisse soetati
köögikombain ja mikseri. Tänu vähenenud lisarahastamisele olid ka õpetajate palgad
väiksemad. Kolmapäevaks 14. septembriks annab Silja täpsed tulude-kulude andmed
raamatupidaja Anu Jenki käest. Otsustati, et laagrite eelarved tuleb teha täpsemad.
Mart Päis andis ülevaate rehaplaanide täitmise osas. 2011 aasta eelarve jääl on 10
EURi. Esitatud on taotlus lisaeelarve saamiseks ja selle maksimaalne maht on kuni
1400 EURi juurde. Töömaht võiks olle 212 last, paraku lepingumaht on väike. Hetkel
on järjekorras 11 last. Ege annab rehakomisjoni juhi töö üle Marjele. Sirli Eelmets
jagab õpetajatele kogemusi rehaplaani raames oma õplastega töötamise kohta, et
võimalikult palju saaks oma õpilasi ja õpetajaid rehatöösse kaasata.
Hoolekogu võttis info teadmiseks.
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7. Marianne Laater andis ülevaate eelmisel õppeaastal toimunud päevahoiu teenusest.
Päevahoiuteenust osutati kokku 9 nädalat. Töötajad olid meie kooli õpetajad.
Päevahoidu kasutas 27 last.
Õpetaja palk oli 5 päeva eest 5,15 EUR/h, 186 EUR/neto, abiõpetaja palk 5 päeva eest
oli 3,50 EUR/h
27 000 eurosest eelarvest täitsime 22 000 eurot.
Päevahoiu kohta on aruandlud esitatud ja kõik dokumendid on korras.
Hoolekogu võttis info teadmiseks.
6. Ivar Kraan andis ülevaate SA “Riguldi Kodu” tegemistest.
Suvel töötas Riguldis ÕM, kes värvisid maja ja koristasid lossiparki. Jõudlus oli vilets
aga üht-teist sai ikka tehtud. ½ maja on värvitud. Krundiga on kaetud kogu maja.
Aknad veel värvimata.
Rahadega jäi sihtasutus miinusesse -447 euroga. Hetkel on meil 10.augustist ka
maksuvõlg. 283 EURi peame tasuma ÕM-le.
Investeeringute osas ootame linna seisukohta ja siis vaatame, mis vald arvab.
 Riguldi mõisakompleksi rekonstrueerimine läheb maksma ca 1,5 miljonit
eurot. Investeeringute kava on koostatud 2011-2020 aastani.
 Detailplaneering 10 000 EURi linna eelarvest
 Projekteerimine 50 000 EURi linna eelarvest
 Vesi ja kanalisatsioon 12 000 EURi kooli eelarvest
 ATS 2015a – 22000 EURi kooli eelarvest
 Pisiremondid 1000 EURi aastas kooli eelarvest
 Erinevate projektide kirjutamine 12000EURi
 Peahoone remonttööde teostamine alates 2016a 300 000 EURi linna eelarvest

Valmimas on ka “Riguldi Kodu” koduleht aadressil www.Riguldikodu.ee
Hoolekogu võttis info teadmiseks.

Protokollis
M. Savik
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