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Riguldi arengukava tutvustamine
Suviste laagrite küsimus
Toitlustamise küsimused
2011/2012 õ/a.
Projekt “Green Europe”
MTÜ rehabilitatsiooniplaanid
Muud küsimused

1. Direktor tutvustas Riguldi arengukava-visiooni 2011 – 2020.a.
OTSUS: Hoolekogu kiitis arengukava heaks.
2. MTÜ Meie Lapsed ei ole saanud ühelegi projektile laagri rahastamiseks
positiivset vastust. Lapsevanemad peavad maksma täisraha.
04. 07. 11 – 17. 07.11 laager lastekodu lastele – maksab lastekodu.
16. 06.11 – 20. 06.11 laager kodulastele, maksumus 120 EURi. Toimetuleku
poolelt tahtjaid juba 18.
Huvi ja vajadus laagrite järgi on olemas. Moodustada lisaks paar laagrit. Kuna
hetkel on laagrikohad täis, kuulutame välja lisalaagrid. Laagrite
organisaatoriks on Maire Paluveer.
Hoolekogu võttis info teadmiseks.
3. Pikapäeva oode. Direktor tegi ettepaneku järgmisest õppeaastast pikapäeva
toitlustamine sooja toiduga ära lõpetada. Tervisekaitsele ei meeldi, et sööklas
puudub toidu serveerija. Kui Tarvern palkab serveerija, siis tähendab see
automaatselt toiduhinna tõusu.
18.aprillist – 17. juunini on koolis õppepraktikal meie endine õpilane Raul
Babadzan. Tema saaks praktika käigus serveerida õpilastele oodet. See
tähendab ka seda, et MTÜ Meie Lapsed saab sotsiaalkindlustusametile teha
taotluse sotsiaalse töökoha loomiseks. Aprillis pidi praktikale tulema veel üks
endine õpilane. Neile sotsiaalse töökoha loomisega saame toetada oma endisi
õpilasi.
Hetkel sööb oodet u 40 õpilast..

OTSUS: Hoolekogu lükkas tagasi ettepaneku oote jagamine lõpetada.
Uue õppeaasta üldkoosolekul selgitada vanematele, et oluline on märkida
oote eest tasutavale maksekorraldusele lapse nimi ja jagada laiali MTÜ
Meie Lapsed arveldusarve numbriga lehed.
4. Hetkel pole veel päris kindel kas saame Tuisu 20 maja endale. Seal puudub
peaaegu täielikult kanalisatsioon ja hädasti vajab remonti sissesõidutee.
Kui me selle maja saame kooli käsutusse, siis osa toimetulekukooli klasse saab
sinna kolida. Kiili lasteruumid anname sel juhul ära.
5. 9. maist – 13. maini 2011 külastavad kooli seitsme riigi esindajad projekti
“Green Europe” raames. 09. mail 2011 kell 18.00 toimuvad koolis
pidustused. Direktor tegi ettepaneku, keegi lastevanemate esindajatest peaks
sellel osalema. Vabatahtlikke ei leidunud.
6. Hetkel saab MTÜ Meie Lapsed rehateenust 14 last. Kõige hõivatum on
logopeed, tegutsevad veel tegevusterapeut, loovteraapia( Urve Purga)
Psühholoogil ja eripedagoogil ei ole hetkel ühtegi last. Füsioterapeuti meil ei
ole.
200 last me suudaks ära teenindada. Laste arv võiks olla 100 aga hetkel ei ole
lepingumahtu. Perspektiivis võiks olla ka rehaplaanide tegemine.
7.


Eripedagoogide Liit koostas haridusminister Jaak Aaviksoole
pöördumise ,et seadustada ja tasustada õpilaskoduga koolides
meditsiiniõe töö.



Kevin Burmanni ema Terje Burmann saatis kirja minister Aaviksoole
ja riigikogu sotsiaalkomisjonile, milles juhib tähelepanu erinevate
haridus võimaluste vähesusele ning valdkonna pidevale alarahastamise
probleemidele.
Hoolekogu otsustas avaldadada toetust Terje
Burmannile ja hoolekogu esimees saadab omalt poolt kirja
haridusministrile, riigikogu sotsiaalkomisjonile ning Tallinna
linnavalitsusele.



Hoolekogu tuleb kokku 26.augustil 2011 Riguldis, väljasõit koolimaja
juurest kell 8.00
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