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Hoolekogu 04. 12. 2008 baaskoolituse ülevaade
Uue hoolekogu liikme vastuvõtt
Riguldi mõisa probleemid ja tulevikuplaanid
Kooli oote probleemid
Jooksvad probleemid

1. Lühiülevaade 04. 12. 2008 toimunud hoolekogule korraldatud koolitusest slaidide
põhjal.
2. Hoolekogule esitati ettepanek võtta uueks hoolekogu liikmeks Piret Tulpe.
OTSUS: Hoolekogu kiitis Piret Tulp kandidatuuri heaks ühehäälselt.
Piret.tulpe@mail.ee
Tema kontaktid:
Piret Tulpe 53463547

3. Riguldi mõisa remonttöödeks on võimalik Kultuuri Ministeeriumist taodelda rahasid,
kuid:
-15% kogumaksumusest peab tulema omafinantseeringust
- taotluse tähtaeg on juba 10. veebruar 2009
OTSUS:
*Majandusjuhatajal tuleb kiiresti võtta 2 hinnapakkumist ehitustööde teostamiseks
*15% omafinantseeringu kohta annab MTÜ Meie Lapsed kinnituskirja
*Täita ära taotlus ja ära saata
4. Kooli oote kohta korraldatud küsitluse tulemused:
Vanematele saadetud ankeetide tagasiside oli järgmine:
Nõus raha maksma oote eest 34
Ei ole nõus raha maksma
14
Põhjuseta
9

Koolileiva vahetamise kohta uuris Merce Välis, kuid selgitanud välja hinnad otsustati
koolileiba mitte vahetada.
Huvijuht tegi puhveti menüü asjus 22.01.09 ettepaneku, et mittetervislikku võiks riiulitel
vähem olla. Uuritud puhvetit 26.01.09, oli mittetervislik asendatud tervisliku toiduga.
Arutati, mis saab oote tasumisest
OTSUS:
* Alates 01.02.09 on pikapäeva oode tasuline, 10.- päev.
* Saata välja kirjad hiljemalt reedeks oote tasumise ja maksetähtaegade kohta
*Esimene maksetähtaeg on 10. veebruar, edaspidi on maksetähtaeg eelmise kuu
25 kuupäev.
Hoolekogu kiitis ettepaneku pikapäeva oote osas ühehäälselt heaks.

4. Vaadati läbi ja arutati Alex Trope kiri, mis oli suunatud hoolekogule
* Koolikokalt on võetud seletuskiri selle päeva kohta, et salat oli menüüs olemas
* Köögis kokkadel on olemas kalorsuse tabel. See on üle vaadatud ja vastab
ettekirjutustele.
* Et saada täpsem ülevaade toidu maitse, lõhna ja kvaliteedi kohta on alates 22. 01. 09
koostatud lastele ja õpetajatele hindamisankeet, kuhu saab märkida kas maitses või
mitte.
Eesmärgipõhise eelarve kinnitamine
OTSUS: Vastu võetud ühehäälselt
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