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Koosolek algas kell 16:00, ldppes kell 17:30
Koosolekut juhatas: Kalle Kulbk
Protokollis: Kadri Tiismus
Koosolekust vottis osa: Marian Jaarmart, Kalle Kulbok, Tiia Ristolainen, Kadri Tiismus, Kersti
vilson, Jrirgen oovel. Ahto Kangur osales e-kirja teel, Puudusid: Evert Roopron (viilismaal), KaiaNurk
Puudusid: Evert Rriopson (vrilismaal), Kaia Nurk
Kutsutud: oU eniri esindajad kina Piir ja Maia Vesterova, Oppeal qthatajaKarin Ldnts,
vanematekogu liige Annika pakk.

Piievakord:

1. Puudujate arvestus sdcjklas jalinnareformikava.
2' Tegelikud ja registrijiirgsed elukohad sel dppeaastal ning ARNo kontrollarvude
tagamine.
3. Opilaskoguinfo suhtluskiisitlusest.
4. Informatsioon pikapiievanihma t6ost.
5. Informatsioon liiklusturvaiisusest kooli hoovis.6. Arvamus klassiviiliste tirituste piirhinna kujundamise kohta.7. Jooksvadkrisimused.
8' Uhiskoosolek vanematekoguga (stuudium, listid, toitlustamise reformikava;

1. Puudujate arvestus sooklas ja linna reformikava.

KUULATI:
Kalle Kulbok andis iilevaade 14.01HO-s antud selgitustest ja kirjalikust vastusest.
Irina Piir: Lapsevanem ad teatavad toitlustajale puu-cluvatesi opilastest viiga viihe. Jaanuaris4 teatamist, ka muudel kuudel a1la 10. Toitu valmistatakse mitteteatanud opilaste arvujiirgi' Viiiksema arvu portsude tegemine, toidu juurde organiseerimine v6i eelmise pdevatoidu tilessoendamine on mdeldamatu. Poolfabrikaatide kasutamise vtilistamine oli



riigihankel kokku lepitud. Juurde saaks keeta vaid makarone.
Kalle Kulbok: Seoses reformikavaga toitlustamise korraldamises lahendamata-vastamata
probleeme palju, eelkdige tekib kiisimus, kes tasub selle toidu eest, mida toitlustaja on
valmistanud mitteteatanud puuduj atele.
Jiirgen 6ove1: Kui linn otsustab mitteteatanud puudujate eest tasumata j?itta, tekib sarnane

digustatud ootus ka lapsevanematel.
Kersti Vilson: Kool puudujatest sdoklat ei teavita, esimesest tunnist puuduja j6uab sageli
kooli teiseks-kolmandaks tunniks.
Ahto I(angur: Teiiustada Stuudiumit, et info puudumise kohta j6uaks ka toitlustajale.
OTSUSTATI:
T6hustada koosto6d sodkla ja kooli vahel (info andmine pikaajaliste puudumiste kohta),
selgitada lapsevanematele sodklale puudumistest teatamise vajadust. Korrigeerida kooli
kodulehel olevat infot toitlustajale puudujatest teatamise kohta. Hoolekogu jiitkab
selgituste kiisimist HO-11, ebaselget reformi ei toetata.

2, Tegelikud ja registrijiirgsed elukohad sel dppeaastal ning ARNO kontrollarwde
tagamine.

KUULATI:
Kal1e I(ulbok: HO andmetel oli detsembri alguse seisuga kooli liihiiimbruses 71 last,

kellele lisandus viimase kahe kuuga veel 6 last. Kui k6ik liihiiimbrusesse registreeruvad
lapsed kooli v6tta, tuleb 6ppeto6d konaldada koridoris, s6dk1a iiletiiitumisest rdiikimata.
Eelmisel aastal kooli vdetud lastest elab 29 tegelikult muus piirkonnas.
I(ersti Vilson: Linnavalitsuse otsusega avatakse koolis siigisel kaks esimest klassi, senise

info kohaselt HO ARNO-siisteemist tulevaid nimesid sel aastal ei muudeta.
OTSUSTATI:
Juhul, kui ARNO-siisteemis 6pilaste arvu kbsitsi konigeeritakse, kaasata protsessi ka kooli
hoolekogu esindaja.

3. Opilaskoguinfo suhtluskiisitlusest.

KUULATI:
Marian Jaarmanandis liihikese iilevaate dpilaste seas toimunud 6f korraldatud ktisitlusest,
Uldmulje positiivne. Opilaste suhtlemine koolitootajatega positiivne. Negatiivsemalt
paistsid silma problemaatilisemate klasside tulemused. 6K peaks uurima, miks on 6pilaste
omavahelised suhted halvemad ning tegutsema suhete parandamise nimel (nt segipaisatud

v6istkondadega iiritused).

OTSUSTATI: Informatsioon teadmiseks v6tta.

4. Informatsioon pikapdevariihma t6ost.

I(UULATI:
Kalle Kulbok: Pikapiievariihmas k6ik sujub, probleem tekkinud toitlustamise v6lglastega.

OTSUSTATI:
Informatsioon teadmiseks vdtta. Probleemi lahendamiseks
pikap iievariihm a 6p etaj aga.

5. Informatsioon liiklusturvalisusest kooli hoovis.

suhtleb direktor



KUULATI:
Kersti Vilson: Probleemiks lapsevanemad, kes toovad hommikuti lapsed autodega
kooli6ue. Koolidu on vtiike ning seal liiguvad lapsed. Praeguseks on paigaldatud sissesditu
keelav liiklusmiirk ning olukord on vdrreldes siigisega paranenud. Hommikul sissepriiis
kooii avatud ka Kroonu aia Ianav aIt.
Annika Pakk: Vdimalik kasutada t6kkepuud.
Kersti Vilson: Tdkkepuu kasutamine liiga hilikas teenidava transpordi t6ttu.
Jiirgen 6ovel: lnformatsiooni sissesdidukeeiu kohta peaks lisama ka lastevanemate
infovoldikusse.

OTSUSTATI: Informatsioon teadmiseks v6tta. I(ool on probleemiga tegelenud ning
liiklusoht on vrihenenud.

6. Arvamus klassivtiiiste tirituste piirhinna kujundamise kohta

KUULATI:
Ka1le Kulbok andis tilevaate lapsevanema pdordumisest hoolekogu poole seoses
kl assiviili ste reiside j a muude iihisiirituste maksumus ega.
Kersti Vilson: Koolis viilisreise ei tehta, erandiks lopuklassid piirast l6petamist (mil enam
ei olda kooli 6pilased).
Ifulle Kulbok: Tasuks kaaluda ka kooliastmete v6i huvigruppide iihisiiritusi, mis ei ole
k6igile klassikaaslastele kohustuslikud.
OTSUSTATI: Toetada seisukohta, et kool arvestab klassivriliste rirituste korraldamisel
lapsevanemate erinevat majanduslikku seisukorda. Volitada HK esimeest vastama
lapsevanema kirjale.

7. Jooksvadkiisimused.

KUULATI:
Karin Liints: On vaja teha muudatused kooli dppekavas seoses miiiirusega, mis kehtestab
tasemetoode mittenumbrilise hindamise.
OTSUSTATI: Karin saadab muudatused listi, arvamus antakse elektrooniliselt.

Hoolekogu koosolek jiitkus koos vanematekoguga ruumis A11g.

8. S tuudiumi kasutami sest j a tiiiendavatest vdimalustest

I(UULATI:
Stuudiumi administraator Rille Ji.iriado andis iilevaate Stuudiumi-keskkonnas hiitiietamise
vOimalusest, ID-kaardi ja mobiili-ID audentimisest ning tururiplaani programmist
(kasutusel uuest 6ppeaastast), toimus diskussioon puudujate p6hjendamise vdimaldamiseks
ilma ID-kaarditakauemaks kui 45-ks prievaks.

9. Info klassilistide tegemisest
KUULATI:
Kalle Kulbok andis hihirilevaate klassilistide olemasolust ning selle loomise
vdimalikkusest.



10. Lastevanemate seisukoha kujundamine koolitoitlustuse reformikava kohta.
KUULATI:
Kalle Kulbok andis iilevaate eelnevalt hoolekogu koosolekul rtidgitust. Kui linn enam
mitteteatanud puudujate eest ei tasu, ootab ees koolitoidu kallinemine (vdi portsude
kesisemaks muutumine). Vanematekogu uurib lapsevanemate seisukohta vdimalikeks
vastuaktsioonideks (sh streigikomitee moodustamist), kui reformikavavastamata
ktisimused vastamata i ii2ivadki.

Ka1le Kulbk Kadri Tiismus
Protokollija

Wnr*y


