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Enne päevakorrapunktide juurde asumist arutas hoolekogu koosolekutel koostatavate
protokollide avalikustamise kanaleid. Leiti, et kõige otstarbekam on endiselt avaldada
protokoll täies mahus kooli kodulehel. Vallalehes on võimalus avaldada nupuke koosoleku
päevakorrapunktidega ning viitega kooli kodulehele.

1. Ühtse rahakogumise süsteemi loomise võimaluste arutelu
Rainer Juhkami poolt oli esitatud ettepanek, et kooli/valla poolt võimaldataks ühtne konto,
kuhu saab tasuda koolieluga seotud maksed, nt teatri- ja kontserdikülastused,
klassiekskursioonid jm. Maksed oleks seotud viitenumbritega, mis aitaks kergemini hallata
ülekandeid ning seostada neid konkreetsete isikutega. Direktor selgitas, et seda teemat on ka
varasemalt arutatud, kuid jäänud ellu viimata. Otsustati, et võetakse uuesti arutusele
vallaelukomisjonis ning arutatakse ka raamatupidamisega võimalikke lahendusi.

2. Puhveti lahtioleku ja/või kaubavaliku reguleerimise võimalused
Direktor andis teada, et hetkel on kooli tervisemeeskonna poolt koostamisel kirjalik
nõudmiste kogum tegutsevale kohvikule, et ellu viia tervisliku koolikohviku kontseptsioon.
Meeskond on sellega seoses koos käinud 2 korda, lähipäevil saadakse uuesti kokku.
Samuti on õpilasesinduse poolt ettevalmistamisel toitlustusalane küsimustik.
Seoses hetkel kehtiva toitlustaja lepingu lõppemisega 2016 kevad-suvel valmistutakse uue
riigihanke koostamiseks, leidmaks toitlustaja järgmiseks perioodiks.

3. Riidehoiu lahtioleku ajad
On tõstatatud küsimus võimaliku riidehoiu kauem avatud oleku kohta. Riidehoid suletakse
töökorralduslikult kell 16, mis on osadele trenniskäivatele lastele pisut ebamugavust
valmistanud. Põhjuseks kitsad isiklike asjade hoiustamise tingimused spordihoones.
Hetkel paremat varianti pakkuda ei ole. Soovitatakse koolikott koos väärisesemetega
lukustatavasse kappi paigutada, riided nagisse.
Direktor uurib võimalusi lisakappide ja -nagide paigaldamiseks.

4. Tugiisiku vajaduse arutelu
Teema arutelu lükkub edasi järgmise koosoleku päevakorda.

5. Jooksvad küsimused ja kohapeal tekkinud teemad
•

Kattuvad sündmused koolis ja muusikakoolis – Suuremad üritused on olnud
kooskõlastatud, kuid mitte kõik sündmused, nt koosolekud. Edaspidi tihedam
infovahetus kooli ja muusikakooli vahel.

•

Kooli koduleht – Valmimas on uus kaasaegne koduleht

•

Eelmisel koosolekul tõstatatud teema pikapäevarühma reedese toitlustamise kohta –
Info toitlustamise vajaduse kohta märgib lapsevanem uue õppeaasta alguses
pikapäevarühma avalduses. Paraku ei olnud reedese päeva toitlustamist valikus, mis
edaspidi võiks siiski olla, selgitamaks välja reaalset vajadust.

•

Ilona Vares andis hoolekogu liikmetele informatiivses mõttes teada, et 27. oktoobril
sõlmiti Tartu linna põhikoolide kvaliteedikokkulepe. (Kokkulepe avaneb Tartu
Linnavalitsuse pressiteate juurest: https://goo.gl/sljZ1w )

•

Kiitus õpetajatele – Lapsevanemad on märganud, et õpetajad märkavad ja jätavad
rohkem positiivset tagasisidet e-kooli. Aitäh, kõik on rõõmsamad! ☺

Järgmine hoolekogu koosolek toimub jaanuaris.

Hoolekogu esimees Tõnis Kask
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