Tallinna I Internaatkooli Hoolekogu koosolek
Tondi 40, Tallinnas

09. septembril 2008 Nr

Algus kell 17:30, lõpp 19:30
Juhatas
Protokollis
Võtsid osa:
Külalised:

Märt Pais
Marge Savik
Sirli Eelmets, Evi Kraan, Märt Pais, Marge Savik, Ants Tinn, Kristel
Veinimäe
Maire Paluveer, Merce Välis

Puudusid:

Jüri Kaik, Helin Kallo, Liina Hermaküla

PÄEVAKORD:
1. Ülevaade õppetöö korraldusest 2007/2008 õ.a.
Ja uue õppeaasta plaanid

- E Kraan

2.
3.
4.
5.
6.

- E. Kraan
- OÜ Tavern
- M. Välis
- M. Paluveer
- M. Pais

2009. a. eelarve tutvustamine
Toitlustamise küsimused
Projektide abil laagrite korraldamisest
Huvitegevuse plaanid 2008/2009 õ.a.
Hoolekogu plaanid 2008/ 2009 õ.a.

1. Evi Kraan andis ülevaate õppetöö korraldusest 2007/2008 õppeaastal
Mille sloganiks oli “Tee ja sa suudad”
2008/2009 õppeaasta slogan “Tarkus tuleb tasapisi”
Eesmärgiks infoliikumine ja sellega seotud valdkondade arendamine ja
täiendamine.
Kvaliteetne koostöö kooli ja lastevanemate vahel
Õpilaste integreerimine erinevate projektide kaudu
2. Eraldati 2 213 500 krooni, see teeb 9500 krooni õpilase kohta (abikoolis,
toimetulekukoolis kui ka hoolduskoolis)
Ei tulnud tugiteenuste, terapeutide raha, selle raha eest saab võtta ainult logopeedi,
abiõpetaja.
03. sept. tuli teade, et riik vähendab õpilaskodu toetust saavate laste arvu.
Toetuseta jäävad hariduslike erivajadustega lapsed. See tähendab, et aasta
lõpuni saame kuidagi hakkama aga uuest aastast ei jätku raha enam
pikapäevarühma ega õpilaskodu jaoks. Asja teeb eriti raskeks see, et teade
saabus alles 03. septembril kui õpilaskodu oli komplekteeritud ja
toitlustusfirmaga leping sõlmitud, inimesed tööl. Enamik kooli õpilastest on
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lapsinvaliidid. Suur osa lastest vajab ööpäevaringset järelevalvet, mis muudab
oluliseks pikapäevakooli- ja õpilaskoduteenuse.

OTSUSTATI: Hoolekogu taotleb otsuse ümbervaatamist, koostada
vastavasisuline kiri ja adresseerida see Tallinna volikogu sekretärile Toomas
Sepp’ale.
3. OÜ Tavern esindaja tutvustas toitlustamise eelarvet.
Pikapäeva ja õpilaskodu toiduhinnaks on 55 krooni:
Hommikusöök 10 krooni
Lõunasöök
20 krooni
Oode
5 krooni
Õhtusöök
20 krooni
Eelpool mainitud hinnad sisaldavad nii käibemaksu kui ka teenuse osutamist.
Koolil jääb õppeaasta lõpuni toiduraha puudu 33 300 krooni.
Arutati erinevaid variante nagu näiteks vanematelt toiduraha korjamine.
OTSUSTATI: Kinnitada toidu päevarahaks 55 krooni.
4. Kuni detsembrini 2008 on plaanis erinevate projektide abil korraldada:
a. Linnalaager- sügisvaheajal - lastevanematele saadetakse info.
b. Linnalaager - talvevaheajal
c. Paaripäevane narkomaania ja AIDS-i ennetusalane koolitus.
Sama projekti raames võiks majas olla ka seksuaalõppe kabinet.
d. Jõululaat (rahastamine toimub “Kodaniku teadlikkuse ja sallivuse
arendamise” projekti raames).
Projektide eestvedaja on MTÜ Meie Lapsed.
Hoolekogu võttis informatsiooni teadmiseks
5. 2008/2009 õ.a. alustab koolis tööd 15 huviringi.
Sel aastal on plaanis kehtestada ringidele osalustasu min. 30.krooni.
Maire Paluveer jagas hoolekogu liikmetele laiali baasürituste plaani
2008/2009 õppeaastal.
Eesti Vabariigi 90 aastapäeva puhul eraldas riik koolidele 70 000 krooni
ekskursioonide raha, et lapsed saaksid kodupaigaga tutvuda.
I Internaatkooli lastel võimaldatakse 10x tasuta rongisõitu marsruudil TondiNõmme-Hiiu-Tondi.
Otsus: hoolekogu kiitis ettepaneku ringidele osalustasu 30 krooni
osas heaks.
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6. Hoolekogu otsustas kokku tulla alljärgnevatel kuupäevadel:
18. november 2008.
10. detsember 2008 - erakorraline koosolek, otsustamaks, mis saab 2009.a.
pikapäevarühma ja õpilaskodu tööst.
27. mai 2008.

Protokollis:
M.Savik
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