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Sisehindamise raport
Toitlustamine
Laagrid
Urve Purga
Jooksvad küsimused

1. Evi Kraan tutvustas hoolekogule kooli sisehindamise raportit õppeaasta 2005/20062007/2008 kohta. Sisehindamise raporti koostamiseks on moodustatud sisehindamise
komisjon.
Raport koostatakse kolme aasta peale. Selle põhjal koostatakse järgmiseks aastaks
uus kooli arengukava. Sisehindamise raporti peavad esitama kõik koolid aastaks
2010, tublimatele koolidele anti see võimalus juba nüüd, nii ka meie koolile.
Andmestik tuleb ise koguda, igal aastal viiakse läbi rida uuringuid (näiteks
arenguvestlused jne).
OTSUS: Hoolekogu kiitis sisehindamise raporti heaks.
2. Kuulati Endel Aho ettekannet möödunud õppeaasta toitlustuse kohta.
Septembris 2009 lõppeb leping OÜ-ga TAVERN. Edasiminekuks on kaks võimalust,
kas korraldada uus hange või pikendada sama toitlustajaga lepingut eeldusel, et keegi
pole uue lepingu vastu. Uue hanke korraldamise puhul võib see koolile
lõppkokkuvõttes isegi kallimaks minna, sest OÜ TAVERN on hetkel kooli kööki
varustanud inventariga (ahjud, nõudepesumasin jne) u 70 000 krooni väärtuses, lisaks
uus san. remont. Uue konkursi korral oleks OÜ TAVERN siiski eelistatud olukorras.
OÜ TAVERN poolt pakutavale toidule on hinnanguks antud 4 (hea).
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Tuleva õppeaasta eelarve lõunasöögi osas on 14 krooni lapse peale, pikapäeva oote
jaoks raha ei eraldata. Raha eraldatakse kaks korda aastas, septembris ja jaanuaris,
vastavalt laste arvule. Tegelikult kulub laste toitlustamisele:
Hommik – 10.00 EEKi
Lõuna – 20.00 EEKi
Oode – 5 EEKi
Õhtu- 20.00 EEKi
PPR oode 10.00 EEKi (tasuvad lapsevanemad ise)
2009 aasta algusest tasuvad lapsevanemad pikapäeva oote eest ise. Tagasiside
vanematelt on positiivne. On mõningaid probleeme raha laekumisega, kui söögiraha
peaks laekuma eelmise kuu 20. kuupäevaks siis viimased laekumised jõuavad kohale
alles järgmise kuu 15. kuupäevaks.
Toiduraha lastevanematele tagasi ei maksta, juhul kui laps on koolist puudunud aga
tema eest on oote raha tasutud. Arvetega tegelemine eeldaks raamatupidaja olemasolu,
seda me kahjuks lubada ei saa.
Kasutamata raha kogutakse nn
“SOLIDAARSUSKASSASSE”.

OTSUS:
Hoolekogu on nõus OÜ-ga TAVERN jätkama. Uus leping võiks olla sõlmitud
üheks aastaks, vastastikuste pretensioonide puudumisel pikeneks leping
automaatselt veel üheks aastaks.
Hoolekogu
poolne
tingimus
on
teha
OÜ
TAVERN
ettepanek
hinnaläbirääkimisteks, et päevaraha langeks, kaubelda välja
võimalikult
soodsad tingimused. Toiduhinna langus ei tohi toimuda portsjonite suuruse
arvelt, kõik toitlustusnõuded (kalorsuse tabel, vitamiinide sisaldus) vastaksid
endiselt normidele.
Sobiliku hinna puhul oleme nõus uue lepingu sõlmimiseks alustama OÜ-ga
TAVERN läbirääkimisi. Läbirääkimised peaks olema toimumunud 01. juuliks
2009.

3. Merce Välis andis ülevaate suvel toimuvate laagrite osas. Tulemas on kaks laagrit.
Riguldi laager ja linnalaager. Sponsoreid olid väga vähe. Laagri toimumiseks saime
toetuse ainult Spordi-ja Noorsooametilt, kes toetab 8250 krooniga, 1000 krooni
maksavad lapsevanemad.
Riguldi laager kestab 5 päeva,esmaspäevast reedeni.
Linnalaager- lapsed päeval laagris, õhtuks lähevad koju. Linnalaagri päevakava on
veel koostamisel. Plaanis on ikkagi nii,et lapsed igal päeval käivad kuskil mitte ei ole
ainult koolis.
Haridusametile on toetuse taotlus saadetud, hetkel on vastus veel saamata.
Õpetajad on info laagrite kohta ka lastevanematele saatnud.
4. Urve Purga taotlus tasuta ruumide rendiks järgmisel õppeaastal, et läbi viia
viiulitunde.
Direktorile on oma pöördumise saatnud ka lapsevanemad.

2

OTSUS: Hoolekogu kiitis ettepaneku võimaldada Urve Purgal viiulitundide
läbiviimiseks tasuta klassiruumide kasutamise. Urve Purgaga sõlmida leping, mis
kohustab teda vastutama klassiruumide korrashoiu ja inventari säilimise eest.
5. Lepiti kokku järgmise hoolekogu koosoleku toimumise kuupäev. Järgmine koosolek
toimub 03. 09. 2009 kell 17.00, sellele järgneb lastevanemate koosolek kell 18.00.
Päevakorras on aasta plaan ja ringide tegevus.

Protokollis
Marge Savik
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