Hoolekogu koosoleku protokoll

Asutus: Kuuste kool
Toimumise kuupäev: 01.11.2017
Toimumise kellaaeg: 17.00.-19.00
Koosoleku läbiviija: Rein Härmoja
Protokollija: Kaidi Meus
Osalesid: Avo Alliksaar, Ragnar Joosep ,Viktoria Hõpemägi, Marge Aasajärv, Kaido Mark,
Kaire Palusoo ,Kaisa Meus, Kaidi Meus ,Janne Nuuter ,Andres Voore, Paula Tomson, Ly
Tamme ,Madis Maala
Kutsutud: õppealajuhataja Ene Rooma

Päevakord:
1.Hoolekogu esimehe ,aseesimehe ja protokollija valimine.
2. 2017/2018 õ-a tegevusplaan
3.Jooksvad küsimused

1.Hoolekogu esimehe , aseesimehe ja protokollija valimine .
Hoolekogu esimehe kohale seati üles 3.kandidaati:Paula Tomson, Andres Voore ja Ragnar
Joosep.
Arutelu käigus otsustati ,et enam hääli saanud kandidaat saab hoolekogu esimehe ja teiseks
jäänud kandidaat aseesimehe koha.
Hääletamine on salajane .
Protokollija kandidaatideks esitati Kaido Mark ja Kaidi Meus.
Salajase hääletamise tulemusel kogus Paula Tomson 8 poolt häält, Andres Voore 4 poolt
häält ja Ragnar Joosep 1 poolt hääle.

OTSUSTATI:
1.1.Hoolekogu esimees on Paula Tomson 8 poolt häälega.
1.2.Hoolekogu aseesimees on Andres Voore.
1.3 Hoolekogu protokollija on Kaidi Meus

2. 2017/2018. Õ.a .tegevusplaan.
Valla volikogu esindaja Avo Alliksaar andis ülevaate seoses valdade liitmisel tekkivate
muudatustega.
Hetkel jätkab vald Kambja valla nime all.
Uus volikogu tahab järjest enam minna üle riigihangetele. Seda ka lasteasutuste toitlustuse
puhul.
Hoolekogu peaks seisma selle eest, et säiliks kooli oma köök ja lastele pakutakse kohalikust
toorainest valmistatud toitu.
Uue suurvalla volikogule tuleks hoolekogu poolt anda kindel signaal, et kool vajab võimlat,
uut kodundusklassi ja klassi poiste tööõpetusele. Laste Kambjasse viimine on ajutine
lahendus.
Võimlat oleks vaja ka külaelu edendamiseks ja kohalike sportimisvõimaluste
suurendamiseks.
On oht, et ühtlustatakse senise Kambja valla ja Ülenurme valla lasteaedade kohatasu.
Arutelu käigus tehti ettepanek kohandada koolisöökla kõrval olev ruum kodundusklassiks.
Uude eelarvesse panna sisse kodundusklassi sisustamine.
Selle aasta eelarve on suviste remonttööde tõttu kulutatud.
OTSUSTATI:
2.1. Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad : 10.01.2018, 14.03.2018, 09.05.2018.
Vajadusel tullakse kokku sagedamini.
2.2.Kõikide hoolekogu liikmete e-posti aadressid pannakse kooli kodulehele, et vanematel
oleks võimalik nendega kontakteeruda.

2.3. 10.detsembril toimuval advendiõhtul korraldatakse heategevuslik jõulumüük. 50 %
tulust läheb tulevase kodundusklassi sisustamiseks. Teine pool jääb klassile/rühmale.
2.4. Hoolekogu paneb välja annetuskasti, mille kogu tulu kasutatakse kodundusklassi
sisustamiseks.

3. Jooksvad küsimused
* Viktoria Hõpemägi edastas mureliku lapsevanema palve lasteaia õuealal mängivate suurte
ja väikeste laste eraldamiseks.
Direktori vastuses tuli välja, et õueala suurus on 450 ruutmeetrit. See on nõuetekohane ja
vastavuses lasteaias käivate laste arvuga.
Arutelu käigus otsustati, et esialgu ei ehitata aeda, vaid õpetajad proovivad õuealal oma
jõududega korra ja laste ohutuse tagada. Aed vähendaks olemasolevat õueala.
Kompromissina võiks kasutada teisaldatavat köit.
Laste õuesolekul lähtutakse koolieelse lasteasutuse seaduses (§ 29 p 6) kehtestatud laste ja
täiskasvanute suhtarvust, mis liitrühma puhul on 10 last ja sõimerühmas 8 last täiskasvanu
kohta.
Võimalusel suunata suuremaid lapsi rohkem pargialale .
Kiikete juures peaks korda tagama üks tööl olevatest õpetajatest või õpetaja abidest.
*Sügisesse planeeritud talgupäev kooli pargi koristamiseks lükatakse edasi kevadesse.
Ilusate ilmadega saavad parki koristada ka õpilased ja õpetajad.
*Kaidi Meus tõstatas küsimuse Kuuste rühma kodutütarde jätkamise kohta.
Nende senine rühmavanem jaanuarist enam ei jätka ja vaja oleks uut rühmavanemat.
Kaaluti ettepanekut liituda Tamme-Krattide kodutütarde rühmaga.
Tekkis ka küsimus, kas kodutütreid juhendav rühmavanem peab olema KL liige.
Hetkel sobivaid kanditaate ei ole.
* Paula Tomson tegi õpilasesindusele ettepaneku reguleerida mobiiltelefonide kasutamist
koolitundide ajal.
Arutelu käigus tuldi mõttele välja töötada „Minu hea käitumise tava“
Õpilasesinduse president Kaisa Meus lubas mõtet õpilasesinduses tutvustada.

OTSUSTATI:
3.1. Igal sügisel ja kevadel tutvustavad või tuletavad klassijuhatajad meelde kooli kodukorda.
3.2.Õpilasesindus töötab välja ,kuidas piirata mobiiltelefonide kasutamist ja alternatiive
sellele.
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