TONDI PÕHIKOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Toimumise aeg: 01.10.2015
Toimumise koht: Tondi 40, Tallinn
Osalejad: Sirli Väinsar, Anneli Võitra, Margus Kaasik, Tiit Tammvee, Priit Saks, Ago Asuküla,
Chris-Helin Loik
Protokollis: Chris-Helin Loik

Päevakord:
1.

Uue esimehe ja aseesimehe valimine.

2.

Hoolekogu töökorraldus.

3.

Aasta õpetajate kinnitamine.

4.

Ülevaade sisehindamise planeerimise protsessist.

5.

Jõulupakid.

1. Senine Hoolekogu esimees Märt Pais esitas taotluse lahkuda Hoolekogust ja loobuda
esimehe kohast. Uueks esimehe kandidaadiks esitati Chris-Helin Loigu kandidatuur.
Otsus: Ühehäälselt valiti Chris-Helin Loik Hoolekogu esimeheks.
2. PGSi järgi on Hoolekogul kohustus kokku saada on kord 4 kuu jooksul. Esimese
koosoleku kutsub kokku direktor, edaspidi on kokku kutsujaks HK esimees. Ettepanek
kohtuda, ettepanek teha HK koosolekud detsembris ja aprillis.
Otsus: Hoolekogu koosolekud toimuvad 9.detsembril kell 17.30.
Aprillis toimuva koosoleku aeg lepitakse kokku järgmisel koosolekul.
3. Õpetajate päeval toimub kooli töötajate tunnustamine vastavalt kehtestatud korrale.
Nädala jooksul said oma kandidaate hääletuskasti esitada õpilased, õpetajad, kooli
töötajad, vanemad. Olulisteks kriteeriumideks parimate tunnustamisel on muuhulgas
väärtused (hoiakud, suhtumised). Tunnustusega kaasneb karikas ja keraamiline
meenemärk ning vastavalt soovile valitud 50% osalusega kursus või koolitus. Direktor
tegi ülevaate hääletustulemustest ning Hoolekogu otsustas kinnitada järgmised
tunnustuse saajad:
Aasta õpetaja abikoolis – Tiina Kullat
Aasta õpetaja toimetulekukoolis – Kersti Ilings
Aasta õpetaja Tuisu koolis – Reili Kärbo
Aasta töötaja - Virve Helmi Paet

4. Koolil on vaja välja töötada uus arengukava ning olulise sisendi sellesse annab
sisehindamine. Direktor tutvustas sisehindamise protsessi: oktoobris ja novembris
ettevalmistus ja hindamiskava kokkupanek, detsembris esitatakse see Hoolekogule
tutvumiseks ning sisehindamine viiakse läbi 2016. a I pooles.
Otsus: Hoolekogu kiitis plaani heaks
5. Kool on traditsiooniliselt organiseerinud lastele jõulude ajal ka kommipakid. Arutati, kas
selle traditsiooniga jätkata või on alternatiive.
Otsus: Hoolekogu toetab lastele kommipakkide kinkimist

Päevakorra välisena arutati eelarve teemadel, kogu kulueelarve on ca 1000€ kuus, ca 300€ on
napp oluliste kulude katmisel. Probleemiks on transpordivahendid – väikebuss ei ole
sõidukõlbulik ning ka remonti pole ka mõtet investeerida. Müüki kaalutakse väikeauto Peugeot
puhul.
Positiivne uudis on, et suure tõenäosusega tehakse kooli võimlale remont – värvitakse seinad
ning tuleb uus põrand. Praeguse ajakava järgi peaks see valmima 2 nädala jooksul oktoobris või
novembris.

