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4.        Jooksvad küsimused

1.        Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine

KUULATI

Kersti Vilson selgitas, et hoolekogu uuele koosseisule on vaja valida esimees, aseesimees ja 

protokollija. Leonid Dulub tegi ettepaneku, et esimehena võiks jätkata Sven Vind. Sven Vind 

pakkus aseesimeheks Leonid  Dulubi ning protokollijaks Kristiina Tõnsoni.

OTSUSTATI

Hoolekogu esimeheks valiti Sven Vind, aseesimeheks Leonid Dulub ja protokollijaks 

Kristiina Tõnson.

2.        Tööplaani koostamine

KUULATI

Kersti Vilson tutvustas hoolekogu tegevuse eesmärke. 

Hoolekogu töökava planeerimine: 

november 2018 – hoolekogu rakendumine, tööplaani koostamine ja kinnitamine ning 2019. a 

eelarveprojekti tutvustamine; 

veebruar 2019 – kokkuvõte vanemate küsitlusest B-võõrkeele valiku kohta (vene või saksa 

keel); 



märts 2019 – kogukonnapäeva korraldamine; 

august 2019 – kooliaasta kokkuvõte; 

september 2019 – hoolekogu koosseisu tegevuste kokkuvõte.  

OTSUSTATI

Kinnitati hoolekogu 2018/2019. õa tööplaan.

3.        2019. a eelarve kava projekti tutvustamine ja arvamuse andmine

KUULATI

Kersti Vilson tutvustas 2019. a eelarve kava projekti. 

OTSUSTATI

Hoolekogu andis 2019. a eelarve kava projektile arvamuse.

4.        Jooksvad küsimused

KUULATI

Helen Hiiemaa soovis teada, milline on Tartu Kesklinna Kooli piirkond. Kersti Vilson 

selgitas, kuidas tekib kooli piirkond. Lisaks piirkonnas elavatele lastele võetakse vastu meie 

kooli õpilaste õdesid-vendi, kuigi nad võivad hetkel elada väljaspool piirkonda. 

Arutati käsitöö ja kodunduse ning tehnoloogia vahetustundide osakaalu suurendamist. Kersti 

Vilson lubas teemat õpetajatega arutada ja vajadusel tehakse muudatus kooli õppekavas. 

Leonid Dulub avaldas arvamust, et koolil võiks olla ühtne koolivorm või ühendav 

koolisümbol. 

Kersti Vilson edastas vanemate küsimuse, kas Tartu Kesklinna Koolis oleks võimalik valida 

B- keelena lisaks vene keelele ka saksa keelt. Leonid Dulub tegi ettepaneku, et lastevanemate 

hulgas võiks B-võõrkeele (vene või saksa keel) valiku kohta läbi viia küsitluse. 

OTSUSTATI

Käsitöö ja kodunduse ning tehnoloogia vahetustundide osakaalu suurendamise võimalust 

arutab Kersti Vilson õpetajatega ja võimalusel tehakse muudatus kooli õppekavas.

B-võõrkeele valiku küsitlus viiakse läbi 1.- 4. kl lastevanemate hulgas jaanuaris ning 

küsitluse läbiviimist organiseerib hoolekogu.

Ühtse koolivormi või ühendava koolisümboli kohta tuleks arvamust küsida vanematelt ja 

huvi korral tegeleb hoolekogu teemaga edasi. 
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