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PÄEVAKORD:
1. Hoolekogude infopäeval kogetu edastamine
2. Pikapäeva söögihinna kinnitamine ja edastamine lastevanematele
3. REHAB teenuseosutamise olukord
4. Jooksvalt tekkinud küsimused

1. Hoolekogu infopäev
Märt Pais andis ülevaate hoolekogu infopäevast ning jagas muljeid Reaalkooli
Hoolekogu tööst ja seal tegutsevast Hoolekande seltsi tegevusest.
2. Pikapäeva söögiraha
Vanemate muljed pikapäeva ootest positiivsed
Oleme nõus jätkama pikapäeva toitlustamist ka järgmisel aastal.
Lastevanematel tasuda siis vastavalt:
Jaanuaris 15 koolipäeva

– 150 krooni

Veebruaris 19 koolipäeva

– 190 krooni

Märtsis 18 koolipäeva

– 180 krooni

Aprillis 21 koolipäeva

– 210 krooni

Mais 21 koolipäeva

- 210 krooni

Juunis 4 koolipäeva

– 40 krooni

OTSUS: Hoolekogu kiitis pikapäeva toitlustamise jätkamise 2010 õppeaastal
jaanuarist-maini heaks.

3. REHAB teenuse osutamiseks ootame jaanuari esimest-teist nädalat, kui avaneb
nimekirja saamise avalduste esitamise voor. Hetkel on meil puudu terapeut aga
mu füsioterapeut lubas oma ametikaaslase seas sõna ringi saata ja ma usun, et ta
leiab mulle kellegi. Lisaks on meil juurde vaja logopeede.
4. Abi vajadused:
Tööde tegemiseks on vaja A4 paberit ja õpetajad peavad selle ostmiseks raha
lastelt korjama aga paljud ei maksa.
Uurida õpetajatelt kui suur on paberi vajadus ja kui MTÜ’ l ressurssi on, siis
võtaks selle võimalusel MTÜ kanda, sest kui lapsevanemad ei maksa, siis ei saa
ju seda õpetajate kuluks jätta.
Evi Kraan esitas hoolekogule nimekirja probleemidest, mille lahendamisel
vajatakse hoolekogu abi
1. Materiaalne abi õppetöös vajalike vahendite muretsemiseks :
- Koopiapaber (igale klassile 1 kast)
- Koopiamasinate tahm
- Tööõpetuses plekki, puitu
- Kangaid
- Lõngu
- Niite
- Kangakudumise lõime
- Kütus bussidele
2. Projektide abi
- Hüpoteraapia läbiviimiseks
- Kunstiteraapia läbiviimiseks
- Projektile „Valgega valgele“ mai lõpus
3. Ürituste läbiviimisel
- Jõulupidude läbiviimisel
- Jõululaadal
- Kooli sünnipäev
- Vabariigi aastapäeva üritused
- Emakeele päeva läbiviimisel (tänavu muinasjutud)
- Avatud uste päevadel
- Aktuste (nii kooli kui ka lõpu) läbiviimisel
4. Linnalaagrite läbiviimisel
Abikooli õpilastele tööpraktika läbiviimisel

Kangaste osas saavad aidata Hardi Paisi vanemad, Hardi ema töökohast saab jääke
tuua. Kangad olemas ja ootavad ainult kooli toimetamist.
Ja tahma vajaduse (vähemalt selle korra oma) arve tasub AS Telegrupp.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub 04.02. 2009.
Protokollis:
M. Savik

