Nõo Põhikool

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Nõos, 02. novembril 2017
Algus kell 17.30, lõpp 19.00

Juhatas: Rein Uusmaa
Protokollis: Ilona Vares
Osa võtsid: Rein Uusmaa, Kristiina Härm, Helen Luigla, Ilona Vares, Kati Männik, Kristina
Veidenbaum, Tõnis Kask, Raili Ilves, Elizaneth Saks

PÄEVAKORD
1. Hoolekogu tegemistest käesoleval õppeaastal – tegevusplaan
2. Vanematekogu loomisest
3. Jooksvad küsimused

Uue hooaja alguse ja hoolekogu liikmete vahetusega seoses määrati ära uue koosseisu ametid.
Hoolekogu esimeheks valiti Tõnis Kask, protokollijana jätkab Ilona Vares. Koosoleku
toimumise ajaks ei olnud veel selge, kes jätkab valla esindajana (seni on valla esindajaks
olnud Raili Ilves).

Hoolekogu arutas eesoleva hooaja tegevusplaani – kokkusaamiste tihedust, kaasalöömist
kooli üritustest, koostööst loodava vanematekoguga, omapoolseid algatusi koolielu
rikastamiseks jne.
Arutati ka vanematekogu loomisega seotud küsimusi – kuidas kaasata vabatahtlikke
lapsevanemaid, võimalikku tegevusplaani jne. Endiselt oodatakse aktiivsete lapsevanemate
osalemist, kontaktisik Raili Ilves.

Jooksvad küsimused
Saksa keele õpe – Juba pikemalt on teemana üleval saksa keele õppe jätkusuutlikkus. Keelt
õppida soovijaid on lennuti erinevalt, mõnes lennus vaid 4-5. Samas võiks jääda alles
võimalus keeleõppeks, isegi kui soovijaid on vähe.

Huviringid – põhiliselt arutati kunstiringi tegevust. Hetkel tegutseb kunstiring vallamajas, mis
ei ole kõige mugavam variant - vahemaa kooli ja vallamaja vahel on suhteliselt pikk, samuti
puuduvad vallamajas konkreetsed ja kohandatud ruumid kunstiringi tegevuseks. Tehti
ettepanek kooli juhtkonnale, et kunstiringi tegevus üle tuua koolimaja ruumidesse.

Haljastus koolimaja ja spordihoone vahelisel õuealal – üks lapsevanem juhtis tähelepanu
ohtlikele taimedele, mida on haljastuses kasutatud – jugapuud. Jugapuu marjad on väga
mürgised. Kuigi haljastus kuulub spordihoone haldusalasse, siis lubas direktor kiiremas korras
anda käsu oksad koos marjadega maha lõigata. Mürgiste viljadega taimede väljavahetamine ja
sellega seoses kogu õueala ümberehitus arutatakse läbi spordihoonega.

Autoga kooli juurde – üldkoosolekul käidi välja idee, et autoga kooli toodavaid lapsi võiks
välja lasta uue kaupluse parklas üle tee. Samas on hetkel veel korraldamata korrektne ülekäik
üle Tartu mnt. Oodatakse valgustatud ja korralikku ülekäigurada.

Toitlustus – võrreldes õppeaasta alguse segadusega toitlustuses on olukord stabiliseerunud.
Toitlustaja on teinud mõningaid muudatusi. Statistika järgi käib nüüd rohkem õpilasi ja
õpetajaid söömas.
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