Tallinna Tondi Põhikooli Hoolekogu koosoleku protokoll
Toimumise aeg: 26.08.2014
Osalesid: Evi Kraan, Sirly Eelmets, Marge Kato, Chris-Helin Loik (volitustega Märt Paisilt ja Sigmar
Heinpalult)
Päevakord:
1. 2015. a. eelarve arutamine ja hoolekogu ettepanekud
2. 2014/2015.õ.a. tööplaani kinnitamine.
3. Õpilaskontingendi ja personali tutvustamine
4. Remondi plaanide arutamine
5. Hoolekogu tööplaani kinnitamine
6. Pikapäevarühm
7. Jooksvad küsimused
1. 2015. a. eelarve arutamine ja hoolekogu ettepanekud
Hoolekogu kuulas direktori 2015.a. eelarve tutvustuse, ettepanekuid ega täiendusi ei olnud. Üldinfoks
–linnapoolne kooli söögiraha tõuseb 1.34-ni.
OTSUS: Eelarve võeti teadmiseks
2. 2014/2015 õppeaasta tööplaani kinnitamine
Tondi Põhikooli selle aasta tunnuslause on „Nähkem puude taga metsa“ ning tööplaani üldeesmärgid
on seotud kooli põhiväärtustega – sallivus, hoolivus, kvaliteet.
Direktor tutvustas järgmise õppeaasta tegevusplaani.
Õppeaasta perioodid on järgmiselt:
I

01.09. – 17.10.2014

II

27.10 – 17.12. 2014

III

05.01.- 13.03.2015

IV

23.03.- 03.06.2015

Sügisel, 11. oktoobril k.a. toimub Tondi Põhikooli hoovis traditsiooniline Perepäev. Päeva eesmärk on
koos peredega panustada sügistesse heakorratöödesse ning samuti on see hea võimalus pidada läbi
viia samal ajal lastevanemate üldkoosolek.
OTSUS: Hoolekogu võttis teadmiseks
3. Õpilaskontingendi ja personali tutvustamine

Märkimisväärseid muudatusi kooli personali osas ei ole, linn pakub taas sotsiaalseid töökohti, kuid kas
keegi selle kampaania kaudu ka Tondi kooli tuleb pole teada. Koolis jätkavad õpilased 3 õppekava
järgi, uute väikeklasside järgi on vajadus, kuid ruumi puuduse tõttu neid juurde luua ei saa.
OTSUS: Hoolekogu võttis teadmiseks
4. Remondiplaanide arutamine
Koolis on plaanis luua pesuklass, et eelkõige anda tegevust ja väljaõpet vanemate klasside õpilastele.
Senisest loodusklassist tehakse vaheseina abil 2 uut klassiruumi.
OTSUS: Hoolekogu võttis teadmiseks
5. Hoolekogu koosolekute kava:
01.10.2014
11.12.2014
11.03.2015
06.05.2015
26.08.2015
6. Pikapäevarühm
Direktori info kohaselt on Tallinna Haridusameti suund muuta pikapäevarühmad tasuliseks teenuseks
hinnaga 55 senti tund, mis sisaldab ka toitlustamist. Juhul kui pakkuda tasulist pikapäevarühma
teenust, toimuks kogu arvepidamine ja arveldamine Tallinna Haridusameti kaudu. Teemat arutati,
hoolekogu tundis muuhulgas muret nende laste pärast, kelle vanematel ei ole võimalik teenuse eest
tasuda, aga kellele oleks pikapäevarühmas viibimine vajalik ja kasulik. Nendele lastele peaks jääma
võimalus kas osaliselt või täiesti tasuta teenuseks. Samas võimaldaks tasuline teenus tõsta teenuse
kvaliteeti. Selgusetu on ka pikapäevarühma avamiseks vajalik minimaalne laste arv ja nende
minimaalne osalemise aeg.
OTSUS: pikapäevarühma tasuliseks muutmise otsuse langetamiseks on vaja lisainfot.
7. Jooksvad küsimused
Direktor tutvustas ettevõtte Karl Stortz heategevuslikku aktsiooni, mille käigus remonditi Riguldi
mõisas tagumine trepp, dushiruumi põrand, tehti keldrikorrusele kaitseaknad ja parandati kaev,
samuti tehti õues heakorratöid ning paigaldati jalgpalliväravad ja võrkkiiged. Hoolekogu tegi
ettepaneku kirjutada ettevõtte suurpärasest abist ajakirjandusse ja lisada info kooli koduleheküljele.
OTSUS: Hoolekogu kiitis heaks ja võttis teadmiseks.

