Tallinna Tondi Põhikool
Tondi 40,

Tallinnas 28. August 2012

HOOLEKOGU KOOSOLEK

Juhatas: Märt Pais
Protokollis: Chris-Helin Loik
Võtsid osa: Sirly Eelmets, Evi Kraan, Chris-Helin Loik, Terje Luude, Märt Pais, Sigmar
Heinpalu
Külalised: Marika Leemet, Maire Paluveer, Endel Aho
Puudusid: Merle Piho ja Marge Savik

Päevakord
1. Uue õppekavaga tutvumine ja heaks kiitmine - M. Leemet
2. 2012/2013 õppeaasta aastaplaani ära kuulamine – M. Paluveer
3. Arengu kavasse muudatuse tegemine ( staadioni ehitus) – E. Kraan
4. Pikapäeva rühmade olukord ja toitlustamine
5. Tasuliste ringide lubamine ( ratsutamine, jne.)
6. Kõnniteede olukord Tondi tänaval
7. Riidekappide olukord Tondi 40
8. Perepäeva organiseerimine – M. Paluveer
9. Lastevanemate üldkoosoleku päevakorra arutamine ( ettepanek 11.09.) – M. Paluveer
10. Suvised Riguldi laagrid – A. Kattel

Päevakorra väliselt otsustas Hoolekogu tunnustada USA saatkonda, kelle kaasabil aitasid
madrused laevadelt 2nd Lt. John P. Bobo ja USS Farragut värvida Tondi Põhikooli aeda.
1. Abikooli õppejuht Marika Leemet tutvustas uut õppekava. Kooli sisevõrgus on põhjalikud
materjalid saadaval kõigi kolme koolitüübi kohta. Vanematele on info kättesaadav e-kooli
kaudu, kus on uue õppekava üldtutvustus. Hindamisjuhendid pannakse üles kooli
koduleheküljele.

OTSUS: Hoolekogu tutvus uue õppekavaga ning kiitis selle heaks. Pikapäeva- ja õpilaskodu
rühmade ja õpilaste arv otsustatakse vastavalt vajadusele.
2. Maire Paluveer tutvustas 2012/2013 õ.-a. aastaplaani. Ettepanek teha lastevanemate
üldkoosolekud. 18. septembril kell 18.00 ning 27. aprillil 2013 koos Perepäevaga.
OTSUS: Hoolekogu tutvus plaaniga ja toetab ettepanekut.

3. Seoses staadioni ehitusega teha arengukavasse õppeaastal 2012/2013 ressursside
juhtimise valdkonnas infrastruktuuri uuendamise täpsustamine – kooli staadioni
projekteerimine vastavalt detailplaneeringu komisjoni arutelule.

4. Hoolekogu kuulas ära pikapäevarühmade toitlustamisega seotud mured – toitu jäetakse
liialt palju järele, menüü osaliselt ei sobi lastele.
OTSUS: Jätkata pikapäeva toitlustamist. Tervise nõukogu vaatab üle menüü ning teeb oma
ettepanekud toitlustajale. Info paremaks kogumiseks viia sisse pikapäeva toitlustamise ajal
tagasiside vihik. Pikapäeva toiduraha kogub MTÜ Meie Lapsed, teade summade kohta
kuude lõikes läheb koduleheküljele.

5. Arutati tasuliste ringide lubamist koolis.
OTSUS: Lubada jätkata tasuliste ringidega sh. ratsutamisega. Hoolekogu lubab koguda
õpetajatel ringitegevusteks kuluva materjalide raha 3 € veerandis.
Info tegutsevate ringide kohta riputatakse üles kooli kodulehele.
Kui toimub tasuline ring, sõlmitakse kooli ja ringi juhendaja vahel rendileping.
Määrusekohased rendihinnad on järgmised:
10€/ tund – klass, väike saal
16€/ tund – võimla
Hoolekogu lubab ringi vedajal koguda osalustasu.

6. Kuulati ära kõnniteede olukorraga seonduv. Probleemiks on Tondi tänava ülekäigurada,
mida ei ole võimalik vihmaste ilmadega kasutada. Olukorrast on teadlik Kristiine
Linnaosavalitsus, kuid konkreetseid meetmeid olukorra parandamiseks pole ette võetud.
OTSUS: hoolekogu volitas Endel Aho vastama linna volikogu liikme Eero Merilinnu kirjale
ning tutvustama olukorda Tondi Põhikooli ülekäiguraja juures.

7. Arutati taas garderoobide ruuminappust ning võimalust soetada kooli garderoobi kapid.
OÜ Sisustusrent pakutud lahendus on siiski hetkel kooli rahalisi võimalusi arvestades

ebarealistlik. Lastevanemate huvi on küll olemas, kuid omaosalusega kappide rentimist
toetavate vanemate hulk on väike ning ei kata suuremat osa rendimaksetest.
OTSUS: kuna rahastamisallikad puuduvad, ei ole võimalik soetada uusi riidekappe.
Hoolekogu teeb pöördumise Haridusametisse probleemi lahendamiseks ning rahastuse
leidmiseks.

8. Otsustati toetada ettepanekut viia läbi Perepäev 27. aprillil 2013.a.
9. Lastevanemate üldkoosolek toimub 18. septembril kell 18.00.
Lepiti kokku hoolekogu kooskäimise ajakava. Hoolekogu tuleb kokku alljärgnevatel
kuupäevadel:
6. november 2012
5. veebruar 2013
28. mai 2013
27. august 2013
10. Anu Kattel ei saanud osaled hoolekogu koosolekul ning esitab kirjalikult aruande suviste
Riguldi laagrite kohta. Kuna laagrite korraldamisega kaasnevad olmekulud, siis arutas
hoolekogu nende tasumist.
OTSUS: laagrite kommunaalkulud (elekter, prügi, fekaal) tuleb tasuda SA Riguldi Kodule
vastavalt tarbimisele. Riguldi 2013 a. suviste laagrite plaan esitada Hoolekogule veebruaris
2013, plaan kinnitatakse lõplikult 27.04.2013.

