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Koosolek algas kell 15:00, ldppes kell 16:15
Koosolekut juhatas: Kalle Kulbok
Protokollis: Kalle Kulbok
Koosolekust vdttis osa: Kalle Kulbok, Kaia Nurk, Kadri Tiismus, Kersti Vilson, J{irgen 66vel;
Tiia Ristolainen, ja Ahto Kangur, Evert R6opson (dpilaskogu esindaja volitused on l6ppenud)
osalesid sidevahendite teel.
Kutsutud: vanematekogu initsiatiivgrupi juht Jaak-Albert Metsoja, dppealajuhataja, Karin Liints,
huvijuht Anne Kulamaa, Stuudiumi administraator Rille Jiiriado.

Koosolek toimus elektroonilises vormis 4.-9. septembril 2015. Osalesid k6ik hoolekogu liikmed
ja kooli direktor. Lisaks elektroonilisele arutelule toimus 8.09.15 arutelu toortihmas, kuhu olid
kutsutud ka vanematekogu initsiatiivgrupi juht Jaak-Albert Metsoja, 6ppealajuhataja,Kain Ldnts,
huvijuht Anne Kulamaa, Stuudiumi administraator Rille Jiiriado.

Pdevakorras:
1. Arvamus kooli eelarve projekti kohta.
2. Informatsioon Suudiumi rakendumisest, pikapiievariihmast, s<iokla iiletiiituvusest ja
haridusakadeemiast.
3. Vanematekogu moodustamine ja hoolekogu valimise korraldamine.

1. Hoolekogu liikmed vaatasid iile neile saadetud eelarve projekti, esitasid kiisimusi ja jAid
kavandatuga rahule.

Otsustati: Tartu Kesklinna Kooli hoolekogu tutvus kooli eelarve projektiga ja n6ustub selles
kavandatuga.

2. Stuudiumi rakendamine on toimunud tdrgeteta, Rille Jiiriado on n6ustanud abi vajanud
lapsevanemaid. Kuivdrd erinevalt eKoolist ei ole tunniplaanid Stuudiumi osaks, tegi hoolekogu
ettepaneku parandada
tunniplaanide niihtavust kooli kodulehel. Rille Jiiriado lubas tutvuda teiste Stuudiumile rile liiinud
koolide praktikaga selles kiisimuses.

Pikapiievariihm alustas 2l lapsega, kasvataja kohustusi tiiidab ajutiselt raamatukoguhoidja.



Korraldamisel on pikapiievariihmas osalevate laste vanemate suhtlusgrupp.

Sdoklakohtade probleemi lahendamiseks on kool tekitanud lauad-toolid ka koridori. Hoolekogu
avaldas direktorile hrnnustust - mumilahendus ja valiturd m66bli disain andis tunnistust heast
maitsest.

Haridusakadeemia raames on kavandatud sel aastal kaks iiritust - 30. septembril riiiigitakse
kujundavast hindamisest ja29. oktoobril koolikiusamisest. Jaak-Albert Metsoja lubas
organiseerida lapsevanemaid
ka laudade-toolide transpordile nendel iiritustel.

Hoolekogu v6ttis informatsiooni teadmiseks.

3. Septembris toimuvatel klassikoosolekutel korraldavad klassijuhatajad esindajate valimist
vanematekogusse ning lapsevanemate suuremat kaasamist dppeviiliste iirituste paremaks
toimimiseks. Arutusel oli hoolekogu valimise tehniline korraldus, sealhulgas v6imalus valida see

vanematekogu kaudu. Kuna vanematekogu rakendumine vdtab aega ja analiiiisimist vajavad
kaasnevad tehnilised kiisimused, lepiti koklru, et direktor kiisib lapsevanemate iildkoosolekult
hoolekogu praegusele koosseisule volituste pikendamist aasta v6rra ning v6imalikku uut
valimiskorraldust rakendatakse jiirgmisel siigisel. uhtlasi teavitatakse lapsevanemaid, et kui keegi
leiab endas piisavalt motivatsiooni kandideerida hoolekogu liikmeks juba sel 6ppeaastal, tuleks tal
endast hoolekogu esimehele teada anda.
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