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Suvelaagrid –Evi Kraan
Rehabilitatsiooniteenused MTÜ Meie Lapsed alt koolis-Märt
Perepäev-Kas, kus, mis ja millal? – Evi Kraan
Viiuliõpetaja Urve Purga Sinise saali kardina küsimus
Jooksvad küsimused
Näitemäng, kooli meenete näitus ja õpilaste valmistatud õppevahenditega
tutvumine.

1. Vaimupuudega Laste Tugiliit tegi ettepaneku, et korraldada suvelaager Tallinna I
Internaatkooli ruumides. Nad võtavad meie kooli personali tööle, mais sõlmime lepingu.
Direktor tegi neile ettepaneku kasutada suvelaagrite läbiviimiseks ka Riguldi Mõisa.
Linn pidi koolile ütlema palju kommunaalkulude eest küsida võib.
MTÜ Meie Lapsed saab koolis osutama hakata lapsehoiuteenust.
Hoolekogu kiitis ettepaneku heaks.
2. MTÜ Meie Lapsed on nüüd ametlik rehabilitatsiooniteenuse teostaja, meeskond
komplekteeritud, võib tööga alustada . Logopeedil esimene laps teenuse saamiseks
olemas. Vanemaid informeerida rehabilitatsiooni võimalustest koolis.
Hoolekogu võttis info teadmiseks.
3. Evi Kraan tegi ettepaneku korralda mais, emadepäeva paiku veel kord kasutatud riiete
müük “Kapid korda” . Jõulude ajal korraldatud müük osutus väga edukaks.
Õpetajatel jagada info ka lastevanematele.
4. Sinise saali kardinaprobleem lõpuks lahendatud.
Arutati kas anda kooli ruumid viiuliõpetajale tundide läbiviimiseks tasuta kasutamiseks
ka järgmisel õppeaastal.
Õpetaja Purga väidab, et ei saa lapsi rühmast õigel ajal kätte.
OTSUS: Hoolekogu kiitis ettepaneku lubada õpetaja Urve Purgal viiulitundide

läbiviimiseks kasutada kooli ruume tasuta ka järgmisel õppeaastal. Õp Urve Purgal
lubada kasutada kooli ruume 2 päeval nädalas 3 tunni jooksul (u.14.30 –
17. 30) kindla tunniplaani alusel, tingimusel, et kellaaegadest peetakse kinni.
Tundide graafik kooskõlastada pikapäeva kasvatajatega. Planeerida graafikusse
Aeg ka lapse rühmast toomisele-viimisele. Täpsed õppeplaanid, reklaamtekstid
piisavalt varakult kooskõlastada kooli direktoriga. Leping ruumide kasutamiseks
Urve Purgaga sõlmitakse septembri I nädala jooksul.

5. Sel kevadel on mitmel korral tabanud lapsi raske terviserike ja nende alla
transportimine kolmandalt korruselt on väga raske, kuna koolil puudub lift. Eriti
keeruline on see, kui tegemist on suurema lapsega. Koolil on kinnitatud renoveerimise
projekt.
OTSUS: Hoolekogu otsustas koostada kirja Haridusametile lifti ehitamise
kiirendamiseks.
6. Hoolekogu vaatas õpilaskodu näitemängu, külastati õpliastööde näitust ja osaleti kooli
meene valimistel.
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