TONDI PÕHIKOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3 2015/2016 õa

Toimumise aeg: 03.05.2016 kell 17.30-19.35
Toimumise koht: Tondi 40, Tallinn
Osalejad: Sirli Väinsar, Priit Saks, Sigmar Heinpalu, Chris-Helin Loik (volitustega Ago Asukülalt ja
Margus Kaasikult), Anneli Võitra
Protokollis: Anneli Võitra

Päevakord:
1. Ülevaade tegevusest
2. 2016/2017 õa vaheaegade kinnitamine
3. Uute kordade kinnitamine (kodukord, arenguvestluste läbiviimise kord)
4. Jooksvad küsimused:
-raha kogumine õpilastelt (kuidas ja mille tarbeks)
- järgmine hoolekogu koosolek

1. Hoolekogu kuulas direktor Sirli Väinsare ülevaadet koolitegevustest ja probleemidest.
07.05.2016 on Teeme ära! ürituse raames kõik oodatud osalema Riguldisse talgupäevale.
Probleeme on hoolduskooli (Tuisu tn) küttesüsteemiga, küte keerati kinni ja remont on
planeeritud juulikuusse.
Kooli võimlas on remondi järgselt probleeme ventilatsiooniga – on selgunud, et ventilatsioon
puudub. Võetud on pakkumine ventilatsiooni paigaldamiseks.
Koostöös Kristiine Linnaosavalitsusega on juunikuusse planeeritud arboristi poolt ohtlikuks
tunnistatud puude langetamine Tondi 40 territooriumil.
Otsus: Hoolekogu võttis teadmiseks
2. Õppeaasta 2016/2017 õppeperioodide ja koolivaheaegade kinnitamine. (5 õppeperioodi ja 5
vaheaega)
22.10.2016 - 30.10.2016
23.12.2016 - 08.01.2017
25.02.2017 - 05.03.2017
22.04.2017 - 30.04.2017
14.06.2017 - 31.08.2017
Otsus: Hoolekogu toetab ja kinnitab õppeperioodid ja koolivaheajad

3. Direktor tutvustas uut kodukorda ja arenguvestluse läbiviimise korda.
Hoolekogu tegi ettepanekud:
- Reguleerida kodukorraga lastevanemate tundide külastamise aeg. Tundide külastamine
toimub eelneval kokkuleppel ning mitte tihedamalt kui 1 x õppeperioodil.
- Kooli direktoril on õigus ja soovitus pöörduda õiguskantsleri poole vastavalt kodukorra
punktile nr 5, mis puudutab õpilase sobimatut käitumist ning mis ohustab teiste isikute
vaimset või füüsilist turvalisust, selle võimalikke põhjuseid ja olukorra tõsidust on
hinnatud ning rakendatud on kõikvõimalikke meetmeid, kuid neist ei ole piisanud.
- Seoses kodukorra punktiga 14 oli arutlusel koolivormi teema, kuid hetkel seda ei kaalu.
Otsus: Hoolekogu kinnitas uue kodukorra ja arenguvestluse läbiviimise korra.
4. Jooksvad küsimused
- Arutelu raha kogumisest õpilastelt õppekäikudeks ja õppevahenditeks (näiteks
kodunduse tunni materjalid)
Otsus: Hoolekogu ei saa antud küsimuses ettekirjutusi teha
-

Hoolekogu järgmine koosolek

Otsus: Hoolekogu järgmine koosolek toimub 23.08.2016

