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Tallinna Tondi Põhikool
Tondi 40, Tallinnas

28. mai 2013 Nr

Juhatas Märt Pais
Protokollis Terje Luude
Võtsid osa: Sirly Eelmets, Sigmar Heinpalu, Evi Kraan, Chris-Helin Loik, Terje
Luude, Märt Pais, Merle Piho,
Külalised: Anu Kattel
PÄEVAKORD:
1. Tugiteenuste rahastamine (taotluskirja koostamine ja kinnitamine)
2. Kohalikust omavalitsusest palka saavate töötajate palgajuhendi kinnitamine (ettepanekud)
3. Preemiad (lisatasud) möödunud õppe- aasta heade töötulemuste eest (aluseks Urve RaudseppAldi kiri)
4. Pikkpäev 2013/2013 õ-a
5. Suvelaagrid – Anu Kattel
6. Päevahoid – Marianne Laater
7. Ettepanekud uue õppeaasta ürituste kalendrisse (iga hoolekogu liige 1 üritus)
8. Jooksvad küsimused.

1. Tugiteenuste rahastamine (taotluskirja koostamine ja kinnitamine)
Kuulati ära Evi kraani ettekanne kirjast Tallinna Haridusametile, milles taotletakse tugiteenuste
rahastamise ülevaatamist ning abiõpetajate, abikasvatajate ja pikapäevarühma kasvatajate
töötasude suurendamist.
Otsustati: kirja edastamine Haridusametile on põhjendatud ja hoolekogu toetab taotluse esitamist.

2. Kohalikust omavalitsusest palka saavate töötajate palgajuhendi kinnitamine (ettepanekud)
Kuulati ära E. Kraani ettekanne ja tutvuti dokumendiga.
Otsustati: dokument kooskõlastada ja nõustuda.
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3. Preemiad (lisatasud) möödunud õppe- aasta heade töötulemuste eest (aluseks Urve RaudseppAldi kiri)
U. Raudsepp-Alt külastas 13.02.2013 Tondi Põhikooli uue õppekava arenduse küsimustes. Oma
kokkuvõttes tegi pr U. Raudsepp-Alt ettepaneku tunnustada koolitöötajaid süsteemse tegevuse eest
uue õppekava väljatöötamisel ja rakendamisel.
Otsustati: toetada Haridusameti ametniku ettepanekut ja avaldada töös osalenud inimestele
tunnustust.
4. Pikkpäev 2013/2013 õ-a
Haridusametilt saadud kirja alusel tuleks järgmisest õppeaastast tõsta pikapäevarühma tunnihinda
seniselt 0,50 eurosendilt 0,55 eurosendini.
Otsustati: uurida riikliku lapsehoiuteenuse osutamise litsentsi taotlemist MTÜ Meie Lapsed
organisatsioonile, et võimalusel asendada pikapäevarühm koolijärgese riikliku lapsehoiuteenuse
osutamisega.
5. Suvelaagrid – Anu Kattel
Kuulati ära Anu Katteli ülevaade planeeritud suvelaagritest, mis toimuvad SA Riguldi Mõisas. Kogu
laagrit puudutav info on kättesaadav ka kooli koduleheküljel. Suviste laagrite toimumise kuupäevad
on alates 10.06, 15.07 ja 05.08. Üks vahetus kestab 5 päeva.
Otsustati: toetada laagri läbiviimist
6. Päevahoid – Marianne Laater
Päevahoid 2013 suvi

Teenuse sihtgrupiks on Tallinna linna sügava ja/või raske liikumis-, nägemise-, kuulmise,
vaimu või liitpuudega lapsed vanuses 7-21 eluaastat ja kes õpivad tavakoolis, kutsekoolis või
puuetega laste koolis ja viibivad koolivaheajal.
MTÜ Meie Lapsed suurim teenuse osutaja Tallinnas
eelarve 31 325 eur
Teenust osutatakse 10 nädalat. Kella 8.00-17.00.Esimene nädal avatakse rühm Tuisu tn. Kahel
järgneval nädalal on rühmad nii Tuisu kui Tondi tn. Alates 29.06 osutatakse teenust ainult Tondi
tn. Lapsevanemate omaosalus on 5 eur päev.

Otsustati: toetada suvevaheajal läbiviidavat lapsehoiu tegevust.
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7. Ettepanekud uue õppeaasta ürituste kalendrisse (iga hoolekogu liige 1 üritus)
E. Kraani ettepanek oli jätkata järgmisel aastal üritusega Teeme Ära. Samuti on koolil sooviks jõuda
kvaliteetürituseni, mille vahendusel on võimalik heategevuslikus korras koguda koolis läbiviidavatele
täiendavatele tegevustele lisarahastust, samuti toetada SA Riguldi Kodu projekti.
M.Pais ettepanek, teha puude saagimis, lõhkumis ja ladustamis talgud Riguldis, et saada elektriarve
kontrolli alla.
Otsustati: teha ettepanek ürituse korraldamiseks Viljandi Kultuuriakadeemia tudengitele. Samuti
mõelda inimestele, kes võiksid olla kooli patrooniks ja heategevuslike ettevõtmiste koordineerija.

8. Jooksvad küsimused
Abikooli õpilaste vanemad on avaldanud soovi saada raudkappe ka oma laste kasutusse.
Otsustati: hoolekogu toetab kooli soovi soetada täiendavalt 24 raudkappi kasutades selleks kooli
kasutuses olevat omatulu.

