TONDI PÕHIKOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2 2015/2016 õa

Toimumise aeg: 09.12.2015 kell 17.30-19.00
Toimumise koht: Tondi 40, Tallinn
Osalejad: Sirli Väinsar, Margus Kaasik, Ester Põiklik, Priit Saks, Ago Asuküla, Chris-Helin Loik, Anneli
Võitra
Külalised: Anuliina Asuküla
Protokollis: Anneli Võitra

Päevakord:
1. Ülevaade I poolaasta tegevusest
2. Sisehindamise kord
3. Jõulupakid
4. Jooksvad küsimused
5. Riguldi õppebaasi projekti tutvustus (külalistena Eesti Ettevõtlike Noorte Koja esindajad)
1. Direktor Sirli Väinsar tutvustas I poolaasta tegevusi hoolekogule.
 Tondi tänavalt sissepääsule tehti parandustöid koostöös Kristiine Linnaosa
Valitsusega, kuid antud sissepääs vajab jätkuvalt korrastamist.
 Võimla remont – valmimas on korrastus remont, kuna kool on arvatud
renoveeritavate koolide hulka ja kapitaalremont ei oleks olnud otstarbekas.
 Koostöö projektid:
Leping Kehra paberivabrikuga – tarnib pehmet paberit
Rotary Rahvusvaheline klubi - aitas soetada Tuisu osakonnale tõstemasina.
 Õpetajatele on tehtud erinevaid koolitusi: Muutunud õpikäsitlused (õpitulemustele
orienteeritud), Vaikuseminutite koolitus, Verge metoodika
 Sõiduauto Peugeot 206 müük. On kokkulepe, et saadav tulu tuleb otse koolile. Auto
on oksjoni korras müügil auto24.ee keskkonnas kuni 18.12
 Sõlmitud on kokkulepe Tšehhi orienteerujatega, kellele pakume majutust 6-14
august 2016 Tondi kooli õpilaskodusse.
Hoolekogu võttis teadmiseks poolaasta tegevused ja tegi ettepaneku automüüki levitada
erinevates sotsiaalmeedia kanalites.

2. Sirli Väinsar tutvustas Tallinna Tondi Põhikooli sisehindamiskorda, mis viiakse kooskõlla
01.01.2016 kehtima hakkava uue lastekaitseseadusega.
Hoolekogu kinnitas sisehindamiskorra.
3. Jõulupakid tulevad, õpetajad ise panevad kommikotid kokku erinevatest Kalevi kommidest.
Hoolekogu võttis teadmiseks.
4. Koolikell – probleem, et kell pidevalt undas ning see lülitati välja. Probleemi lahenduseks
küsiti hinnapakkumine süsteemi haldjalt Eesti Koolitehnika OÜ-lt ning see oli ligi 1000.-, mis
on üle kooli võimaluste.
Sirly Väinsar tutvustas telesaadet ETV-s Punk teraapia, kuhu on kaasatud ka Tondi kooli
õpilased.
Hoolekogu tegi ettepaneku küsida ka teist arvamust koolikella süsteemi parandamise kohta.
5. Külalistena osalema pidanud Eesti Ettevõtlike Noorte Koja esindajad, kes pidid tutvustama
Riguldi õppebaasi projekti, kahjuks tulla ei saanud, kuna koguvad hetkel materjali juurde.
Hoolekogu esinaine tutvustas hoolekogule Riguldi õppebaasi visiooni.
Hoolekogu võttis teadmiseks.

