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Piievakord:

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine.
2. Hoolekogu t66plaani 2015 12016 6a.
3. Kooli uus arengukava aastaks 2077 .

4. Tarlu Kesklinna Kooli vanematekogu statuut.
5. Kohapeal algatatud ktisimused.

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine.

KUULATI:
Kalle I(ulbok: Hoolekoguga on liitunud 6K president Marian Jaarman.
ETTEPANEK:
Hoolekogu esimehena jiitkab I(alle Kulbok, aseesimehena Tiia Ristolainen ja
protokollij ana I(adri Tiismus.
OTSUS: Nimetatud isikud jritkavad oma rilesannete tiiitmist.

2. Hoolekogu tooplaan i 2015/2016 lar.

I(UULATI:
Kalle I(ulbok andis liihiiilevaate kavandatud 6ppeaasta tdoplaanist.
Pikem arutelu toimus jaanuari koosoleku temaatika iile. Kersti Vilsoni s6nul on kooli
ruumid ammendunud ning klasside rohkus seab kooli keerulisse olukorda.
Kalle I(ulbok: Arno piirarv peaks olema 16p1ik ja seda ei tohiks haridusosakond kiisitsi
suurendada. Seejuures tuleks hoolekogul analiiiisida elukoha erinevuse arve esimeses
kooliastmes.



OTSUS: Hoolekogu tcioplaan vastu v6tta. Lisa 1

3. Kooli uus arenguk ava aastaks 2017

KUULATI:
Kersti vilson: Praegune kooli arengukava l6peb 2016. aastal. uue koostamisel on oodatudnii vanematekogu, dpilaskogu kui ka hoolekogu sisendid, kasutatakse m6ttetalgute
kokkuvdtteid. 6petajatel toimub eraldi seminar jaan=uari alguses.
Ahto I(angur: Kas arengukava tiiitmise kohta ott t.ht rd ka anahiiis?

1",|t1^Yltton: 
Kokkuvdtteid tehakse igal aastal, kooli arengukava on vddrtustepdhine

ooKument.
Tiia Ristolainen: Arengukava kdrvale oleks vajalik ka tegewskava koostamine.
ETTEPANEK: Koostada uus arengukava 5 aastaks.
ARVAMUS: Hoolekogu peab mdistlikuks koostada kooli arengukava 5 aastaks.

4. Tartu Kesklinna Kooli vanematekogu statuut.

KUULATI:
Kalle Kulbok: vanematekogu eesmdrgid ja tilesanded on koondatud 7 punkti ning
koostatud Tartu Kesklinna I(oori vanematekogu esialgne statuut.
Tiia Ristolainen: Kord aastas v6iks toimuda hiolekogu ja vanematekogu iihiskoosolek.
Ahto I(angur: Statuudi s6nastus vqab natukene koni eerimist.
Kalle Kulbok: vanematekogu esimesel koosolekul peeti vajalikuks Kroonuaia tiinavale
,,larnava politseiniku" paigaldamist. Selleks koostati lapsevanematele e-keskkonnas
ktisimustik. Ktisitluse pdhjal pidas ,,lamava politseiniku" paigaldamist vajalikuks rile 100
Iapsevanema. Hoolekogu teeb vastava ettepaneku Tartu Linnavalitsusele.
Ahto Kangur: Miirgukidas nimetatud tiihtaeg on ebareaalne. Ettepanek nihutada kooli
viilisukse ees olevat iilekiiigurada.
Jiirgen oovel: utet<aiguraia nihutamine on lihtsam variant ning vdimaldab ukse juurde
lisada t6kke takistamaks laste jooksmist sdiduteele.
ETTEPANEK: 6pilaskogu v6iks kontrollida jalgrattakiivrite kasutamist nagt 2 aastat
tagasi, Marian Jaarmanlubas selle pzievakorda v6tta.
oTSUS: Mtirgukirjale (vt Lisa 3) lisada alternatiivne ettepanek tilekiiiguraja nihutamiseks.
Kiita heaks vanematekogu statuudis (vt Lisa 2) sdnastatud p6him6tted.

5. Kohapeal algatatud kiisimused.

5' 1 Tiia Ristolainen: Haridusakadeemia toimuks veebruaris ja aprillis. Teemaks 6pioskused
(kuidas kodus 6ppida). vajadus rohkemate teemade iiirele.
Kersti Vilson: Kas lektoritega on kokkulepped olemas?
Tiia Ristolainen: Ltibiriiiikimised on toimunud kahe lektoriga, otsingud jiitkuvad.
Kersti vilson: Palju on erivajaduslikke dpilasi ning lapsevanemuo on iastega raskustes.
Haridusakadeemia loengutes saaks ktisitleda haridusrir<r." erivajadusi, seda nii Indekuse kui
ka mitteandekuse seisukohalt.

5.2 Jaak-Albert Metsoja: Vanematekogus oli aruteluks
suhtluskanalid.

Stuudiumi keskkond ia erinevad

Kersti Vilson: Rille Jririado vdib teha jaanuaris Stuudiumi rakendumise anahirisi.
Kaile Kulbok: Ettepanek vanematekogu ja hoolekogu iihiseks laiendatud koosolekuks



jaanvari l6pu1 Stuudiumiga seotud ktisimustes.

5.3 Marian Jaarman: 12. detsembriks on dpilaskogu planeeri-nud kooli advendilaada.
Lisad: t66p1aan (Lisa 1), vanematekogu statuudi projekt (Lisa2),miirgukiri iilekiiiguraja
krisimuses (vt Lisa 3).
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