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I(6rgesaar, Jaak-Albert Metsoj a, Tiia Ristolainen,

Ahto I(angur, Eva-Lotta Meinart, Kaia Nurk, Everl

P[evakord:

1. Arvirmuse esitamine kooli arengukava projekti kohta.

2. Uue hoolekogu rakendamine (esimehe, aseesimehe, protokollija valimine, tooplaani ja

tookorra kavandamine, hoolekogu listi haldamine).

3. Kohai algatatud ki.isimused.

1. Arvamuse esitamine kooli arengukava projekti kohta.

KUUI,ATI:
Kersti Vilson andis iilevaate vririrtusp6hisest kooli arengukava projektist. Muu hulgas tutr,uti ka

katusealuse juurdeehituse projektiga. Kalle Ifulbok juhtis tdhelepanu, et katusealuste

klassiruumide suurus ei vastaks 24 dpilasega klassi korral tervisekaitse normidele.

ETTEPANEI(: Muuta arengukava projekti sdnastust punktides 4.3.1 ja 4.3.2. Lisada sdna

,jritkuvalt".

OTSUS: Esitada positiivne arvamus kooli arengukava projekt kohta, ent mzirkida seejuures, et

arenguLkavas kavandatu v6ib jiiiida realiseerimata, kui koolipidaja kavandab ka edaspidi

tilepaisutatud vastuvdttu esimestesse klassidesse.

2, Uue hoolekogu rakendamine (esimehe, aseesimehe, protokollija valimine, tooplaani ja

to okorra kavandamine, ho oleko gu listi haldamine).

ETTEPANEK: Kalle I(ulbok tegi ettepaneku valida uueks hoolekogu esimeheks Jaak-Alberl



Mets<lja, aseesimeheks Tiia Ristolaineni ning protokollijaks Iftistin Hollo (Krisin Hollo n6usolek
olemas).

OTSUS: Hoolekogu uued liikmed toetasid tiksmeelselt seda ettepanekut. Hoolekogu esimeheks
valiti Jaak-Albert Metsoja, aseesimeheks Tiia Ristolainen ning protokollijaks Ikistin Hollo.

I(UU.LATI: I(alle Ifulbok juhtis tdhelepanu uue hoolekogu tooplaanile ning andis soovitusi.
Muuhulgas soovitas tavaltida olukorda, kus vanematekogu tegutseb isepiii hoolekogu piidevuses
olevaLes ktisimustes. Vanematekogu v6iks jaada hoolekogu laiendatud koosseisuks
1 apsevanemate arvamuse viilj aselgitamisel.

3. Kolhal algatatud kiisirnused.

ETTEPANEK:
Kalle Kulbok:
1' Stuudiumis ei ole rndistlik kasutada teabe esitamiseks doc faile, teksti iilekandmise
vdimatuse korral vdiks kasutada pdf- formaati.
2, Lisada kooli kodulehele link, mis sisaldab informatsiooni leitud asjade kohta (kus ja kui
kaua hoitakse leitud asju).

OTSLIS : Ndustuda ettepanekutega

Miirkrrs: Tulenevalt linnavolikogu miitiruse nr. 3I120II g 13 lg 2 jalg 3 p 3 vastuolulisest
sdnastusest olid koosolekule kutsutud nii endine kui ka vastvalitud hoolekogu koosseis.
Piievakorrapunktis 2 vastuvdetud otsus jdustub uue hoolekogu koosseisu kinnitamisega.
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