Tallinna I Internaatkooli Hoolekogu koosolek
Tondi 40, Tallinnas

12. Jaanuar 2011 Nr

Juhatas
Protokollis
Võtsid osa:

Märt Pais
Marge Savik
Evi Kraan, Chris-Helin Loik, Märt Pais, , Marge Savik, Piret Tulpe,

Puudusid:

Sirly Eelmets, Liina Hermaküla, Kairi Rappu, Ants Tinn, Kristel
Veinimäe
Endel Aho, Ants Erm, Marje Kohl, Urve Purga

Külaline:

PÄEVAKORD:
1. Toiduraha küsimus
2. Urve Purga mure seoses viiuliringiga
3. Muud küsimused
1.Toiduraha omaosalustasu 1 kr on laekunud ca 50 % lapsevanematelt. OÜ-le Tavern
oleme võlgu 4500 –5000 kr. Vaja oleks muuta raha kogumise korda. Edaspidi hakkab
klassijuhtaja raha koguma õpilastelt sularahas. Lapsevanemaid on vaja informeerida,
ilmselt on paljud tasumise unustanud. Laekumiste nimekiri jagada klasside kaupa, et
oleks näha, kes on tasunud ja kes mitte.
Õpilaskodu oode läheb kallimaks, hetkel maksab 6 krooni ehk siis 0,384 eurot,
edaspidi 11 krooni ehk siis 0,703 eurot. Samal tasemel pikapäeva ootega.
OTSUS: Kuna koolil on toiduraha puudujate arvelt üle, siis kaaluda võimalust,
et kool tasub alates 2011 sügisest nii pikapäeva kui ka õpilaskodu oote eest.

2. Urve Purga tundis huvi kas tema viiuliring saaks ka taotleda raha kui kooli luuakse
sihtasutus. Probleem seisneb selles, et viiuliring ei majanda end ära. Kool on tulnud Urve
Purga’le vastu niipalju, et hetkel on tal kooliga leping, et ta saab kasutada kooli ruume 2
päeval nädalas 3 tunni jooksul (u.14.30 –17. 30). Kooli ruumide rendi hind muidu on 10
eurot/tund.
MTÜ’l Meie Lapsed ei ole vabu vahendeid, et viiuliringi toetada. Ainus võimalus on see
kui Urve Purga kuuluks rehabilitatsioonimeeskonda muusikaterapeudina.
OTSUS: Urve Purga esitab Sotsiaalkindlustusametile oma pädevust tõendavad
dokumendid, et ta saaks MTÜ Meie Lapsed kaudu rehabilitatsiooniteenust
muusikaterapeudina osutada. Tema õpilasel peab olema kehtiv rehaplaan ja
rehaplaanis sees peab olema muusikateraapia. Juhul kui komisjon tema
dokumendid heaks kiidab ei ole rehameeskonnaga liitumiseks takistusi.

3.
3.1. Tutvustati staadioni detailplaneeringut.
OTSUS: hoolekogu kiitis detailplaneeringu heaks.

3.2. Ettepanek kuulutada 25. 02. 2011 vabaks päevaks. Selle päeva asemel teeme
mais ühel laupäeval perepäeva
OTSUS: Ettepanek 25. 02. 2011 vabaks päevaks kiideti heaks
3.3. MTÜ –le Meie Lapsed koordinaatoril peab olema asjaajamiseks
mobiiltelefon. Uurida erinevate operaatorite pakkumisi. Paketti peaksid
kuuluma Riguldi, õpilaskodu, MTÜ Meie Lapsed.
OTSUS: Hoolekogu kiitis MTÜ-le Meie Lapsed mobiiltelefoni soetamise
heaks.

Protokollis
M. Savik

