Tallinna I Internaatkooli Hoolekogu koosolek
Tondi 40, Tallinnas

11. septembril 2007 Nr

Algus kell 17. 00, lõpp 19.00
Juhatas
Protokollis
Võtsid osa Külalised:
Puudusid:

Märt Pais
Marge Savik
hoolekogu liikmed: Liina Hermaküla, Evi Kraan, Märt Pais,
Marge Savik, Ants Tinn, Kristel Veinimäe
Agnes Leemet, Marika Leemet, Maire Paluveer
Sirli Eelmets, Jüri Kaik, Helin Kallo

PÄEVAKORD:
1. 2008. a. eelarve tutvustus – E. Kraan
2. Projektid ja nende kasutamine – A. Leemet
3. 2007/2008 õ/a hoolekogu tööplaan
4. Jooksvad küsimused
Hoolekogu istung algas Marika Leemeti ettepanekuga esitada Aasta Õpetaja
valimistel üles Evi Kraani kandidatuur. Kuna koolil on juubeliaasta - 17. jaanuaril
täitub 85. aastat eriõpetust Tallinnas - siis see oleks tunnustus kogu koolile. Evi Kraan
on olnud paljude projektide juhiks ja koordinaatoriks. Ta on inimeseõpetuse ainekava
koostaja, töötanud välja õppematerjale. Organiseerib eripedagoogilisi koolitusi meie
koolis.
Evi Kraan on aktiivne eripedagoogide liidu liige. Teda on iseloomustatud kui mõistvat
sihikindlat ja abivalmis inimest, kes näeb probleeme ja oskab neid lahendada.
Otsus: Hoolekogu kiitis Evi Kraani kandidatuuri ühehäälselt heaks.
1. Kuulati Evi Kraani ettekannet 2008. a. eelarve osas.
Selle õppeaasta eelarve maht on 3 982 000 krooni. See on 800 000 krooni vähem kui
eelmisel aastal. Võrreldes eelmise õppeaastaga on koolis 16 õpilast. vähem.
Koolimaja remonttöödeks on planeeritud 1 miljon krooni, sellest 500 000.projekteerimistöödeks.
Absoluutselt rahastamata on pikapäevarühm.
Otsus: Hoolekogu võttis ettekande eelarve osas teadmiseks.
2. Kuulati Agnes Leemeti ettekannet olemasolevate ja käivitatavate projektide osas.
Kuna koolil on juubeliaasta, siis on plaanis rajada kooli muuseum. Hetkel on Eesti
Hasartmängude Korraldajate Liidus sees projekt 100 000 krooni taotlemiseks.
Muuseum saab olema raamatukogu ruumides. Edaspidi saab muuseumi kasutada
klassiruumina, mis välistab selle, et muuseumiruumid jäävad kasutuna seisma.
Sotsiaalministeeriumile teha projekt koolile tõstuki taotlemiseks, mis hõlbustaks
saali pääsemist.
Uuesti läks käiku väliklassi projekt, et õpilased saaksid tunde õues pidada.
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Toetus oleme saanud sponsoritelt, kes on meid ka varem toetanud (Saku Õlletehas,
Nukuteater, Estonia Teater, Piimakombinaat).
Suvel üürisime välja Riguldi Mõisa, saime vastu koopiapberit
Päikeselille projektiga saime toetust laagri jaoks.
Neljapäeval 13.09.07 toimub Keskkonnaministeeriumis seminar kus tutvustatakse
uusi sügisel käivitatavaid projekte.
Otsus: Hoolekogu võttis info teadmiseks.
3. 2007/2008 õppeaasta läbiv tema on kooli 85. a. juubel.
November- Jõulutoetuste kinnitamine ja projekteerimistööde algatamine ja ohjamine.
Hoolekogu vaatab pakkumiskutse enne selle esitamist üle.
Hoolekogu otsustas koos käia alljärgnevatel kuupäevadel:
15. november 2007 – kell 17.00
06. märts 2008 – kell 17.00
22. mai 2008 – väljasõiduistung Riguldi mõisas.
Otsus: Hoolekogu otsustas toetada kooli 85. juubeliaastat, toetada direktorit ning
ohjata kooli juurdeehituse projekteerimist.
4. Probleemid kooli juurdepääsuteedega. Jelena Kubuškina
Otsus : pöörduda abi saamiseks Tallinna Kommunaalameti poole

5. Maire Paluveer andis ülevaate ringide tööst. Sel õppeaastal tegutseb koolis 25
ringi. Rõhk loovus- ja liikumisringidel. Sel aastal on plaanis kehtestada ringidele
väike osalustasu 20. kroonist kuni 50. kroonini.
Otsus: hoolekogu kiitis ettepaneku heaks.
6. Ettepanek valida Tallinna 1. Internaatkooli patrooniks Helle Meri, vastavasisuline
kiri proua Helle Merile on valmis.
Otsus: hoolekogu kiitis ettepaneku heaks.

Protokollis Marge Savik
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