
TARTU KESKLINNA KOOL
HOOLEKOGU

KOOSOLEKU PROTOKOLL

raamatukogu 03.06.2015 nr 2

Koosolek algas kell 15:00, l6ppes kell 16:15
Koosolekut juhatas: Kalle Kulbok
Protokollis: Kadri Tiismus
Koosolekust v6ttis osa: Kalle Kulbok, Kaia Nurk, Kadri Tiismus, Kersti Vilson, Jtirgen 6Ovel;
Tiia Ristolainen (Istanbulis) ja Ahto Kangur (Jiirvseljal) osalesid sidevahendite teel.
Puudusid: Evert R66pson (Soomes), Ralf Markus Suss (l6pueksamid)
Kutsutud: Kiilalised: Karin Liints (direktori asetiiitja 6ppe- ja kasvatustdd alal), Anne Kulamaa
(huvijuht), Hilja Eensalu (kooli6de)

Piievakord:

I . Koolide iilevaade infovahetusest vanem atega.
2. Arvamus 6pilaskogu p6himiitiruse kohta.
3. Stigisese vastuv6tuga seonduv (sh kolmanda klassikomplekti mahutamine
sddklasse) ja hinnang infosiisteemile Arno.
4. Trimestrite rakendumise plussid-miinused, eelkokkuv6te dppeaastast.
5. Kohapeal algatatud ktisimused.

1 . Kooli6e iilevaade infovahetusest vanem atega.

KUULATI:

Hilja Eensalu andis iilevaate suhtlusest lapsevanematega seoses oma t66ga. Kooli6de
allub Koolitervishoiu OU-le ning pakub teenust esmaabiks. Teenuse kasutamine on
vabatahtlik ning on ka mdned keeldujad.

Suhtlus dpilastega toimub pidevalt, lapsevanematega vajadusel, eelistatult telefoni teel
(laps helistab vanemale)

Uldine suhtlus algab juba 1. klassist, mil lapsevanem tiiidab oma lapse kohta ktisitluse,



mille tagastab koolile. Selle kaudu saab kooli6de infot lapse tervislike vajaduste
kohta. Kdik raviprotseduurid toimuvad lapsevanema teavitamisel ja loal
(profiilaktiline tegevus, ravimite kasutamine ning vaktsineerimine).

Kalle Kulbok: Kuidas on seis tervisepiievikutega?

Hilja Eensalu: Tagasiside viiike.

Kalle Kulbok: Konsulteerin tervisepiieviku vajalikkuse teemal linna
tervishoiuosakonnaga.

Otsustati : Informatsioon teadmiseks v6tta

2. Arvamus dpilaskogu pdhimiiiiruse kohta.

KUULATI:

Anne Kulamaa: Koolis taaskiiivitus 6pilaskogu 5 aastat tagasi. Kaasnes ka vajadus
pdhimiiiiruse korrigeerimiseks. Arutelud Opilaskogu pdhimiiiiruse korrigeerimiseks
toimusid klassides riihmatdddena, mille kiiigus tiiiendati olemasolevat. Opilaskogu
suurkogul toimusid sisuliste muudatuste tegemised. Kdiki parandusettepanekuid
arvestati ning tehti l6plikud muudatused. Muudatuste vastuv6tmiseks toimusid
hiitiletused klassides.

Kalle Kulbok: Seadus enam hoolekogu arvamust selles kiisimuses ei ndua, ent kuna
dpilaskogu on seda soovinud, siis on arvamuse kujundamine vajalik.

Otsustati: Kiita p6himiiiirus redaktsiooniliste muudatustega heaks.

3. Stigisese vastuv6tuga seonduv (sh kolmanda klassikomplekti mahutamine
s66klasse) ja hinnang infosiisteemile Arno.

KUULATI:

Kalle Kulbok: 31. miirtsi 2015 LY korraldus nr. 311 lubas avada Tarfu Kesklinna
Koolis kolm 1. klassi, varasem korraldus lubas kuni 2 klassi. Siisteem ARNO tekitas
kolme klassi tiiituvuse juba varem, kuigi pidi haridusosakonna kinnitusel viiltima
kooli iiletliituvust.

Kersti Vilson: Koolis on tekkinud olukord, kus vliikesel pinnal on palju inimesi.
Olukorraga toime tulekuks on tehtud iimberkorraldusi ruumidega ning torikohtadega.
Ideena ka s<idklakorraldus osad lauad paigutada koridori, tekitades juurde
sodmiskohti.

Kaia Nurk: Kas on m6eldav ka piistisodmine?

Kersti Vilson: Istumisv6imalustega oleks parem - annab vdimaluse ka hilisemal ajal
laudu kasutada nt konsultatsioone oodates.



Kalle Kulbok: Kuidas on klasside tiiituvusega?

Kersti Vilson: praegu kolm 1. klassi, igas 24 6pilast. Olemas ka 6pilasvarud.

Otsustati: Hoolekogu esimees koostab p6drdumise linnavalitsuse poole, milles
hoolekogu avaldab nordimust siisteemi ARNO puuduste ja lubaduste mittetiiitmise tile
ning avaldab soovi saada linnalt selge tulevikuniigemus, kuidas kavatsetakse tagada
koolis normaal sed dppimi stingimused tulevikus.

4. Trimestrite rakendumise plussid-miinused, eelkokkuvdte dppeaastast.

KUULATI:

Karin Liints: Momendil olemas vaid poolik tilevaade, aruanded veel koostamisel,
lisaks toimuvad pdhikooli l6pueksamid.

Esialgsete tulemuste p6hjal l. kooliastmes l6petasid klassi kdik 6pilased, v6rreldes
eelmise aastaga natukene paremate tulemustega. II kooliastmes ldpetasid kdik
dpilased, 70o/o Spilastest heade javaga heade tulemustega, III kooliastmes tiiiendavat
6ppetood vilhematel Opilastel - 5 6pi1asel. Praeguseks on toimunud iiks eksam, iihel
6pilasel vaja sooritada korduseksam.

Tasemetdode kokkuvdtted teeemisel.

Trimestritestisteem on end 6igustanud, 6pilastele iildjuhul meeldib, vajab natuke
harjumist.

Otsustati: : V6tta info teadmiseks.

5. Kohapeal algatatud kiisimused.

5.1 Kalle Kulbok: Riigihange WC-de remontdddeks luhtus, mis edasi?

Kersti Vilson: Pakkumised olid liiga kallid. Remont jiitkub, korraldati uus hankevoor.

5.2 Kalle Kulbok: Seoses puu ohtliku murdumisega kooli 6ues 04.06.2015 on vajalik
arboristi hinnang teistele puudele.

Kersti Vil son : Informatsio on puu murdumisest linnavalitsusele edastatud.

5.3 Karin Liints: Kiiimas protsess kooli dppekava uuendamiseks.

5.4 Klassides 6pilaste arvu suurendamiseks esitatakse taotlused augustis, kui
konkretis eerub vaj adus.

5.5. Tiia Ristolainen: Annan jiirgmisel niidalal listis iilevaate haridusakadeemia



tagasisidest ja teen ettepaneku siigisel loengutega jiitkata.
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algus kell 15.00, katkes kell 16.15 ja jiitkus elektroonilises vormis


