Hoolekogu koosoleku protokoll nr 2018/3

Asutus: Kuuste kool
Toimumise kuupäev: 15.02.2018
Toimumise kellaaeg: 17.30 – 19.00
Koosoleku läbiviija: Paula Tomson
Protokollija: Kaidi Meus
Osalesid: Ragnar Joosep , Marge Aasajärv, Kaido Mark, Kaire Palusoo ,Kaisa Meus, Kaidi
Meus , Paula Tomson, Ly Tamme ,Madis Maala, Andres Voore, Avo Alliksaar, Kadi Kink
Kutsutud: õppealajuhataja Ene Rooma, direktor Rein Härmoja.

Päevakord:
1. Õppetöö korraldus 2018 sügisel
2. Kooli eelarve
3. Näiteringi festivalile sõidust
4. Toitlustus - küsitluse tulemused
5. Kooli põhimääruse muutmine
6. Jooksvad küsimused

1.Õppetöökorraldus 2018.aasta sügisel
R. Härmoja andis ülevaate, kuidas on planeeritud koolielu korraldus alates 1.09.2018:
Esimesse klassi on hetke seisuga tulemas 4.õpilast.
2. ja 3.klass jätkavad eraldi klassidena.
4.klass saab eraldi klassijuhataja ja ainetunde hakkavad andma aineõpetajad. Loovtunnid
toimuvad koos 1. klassiga. Kuid sügiseni on veel aega ja asjad võivad muutuda.
K. Palusoo: Kuidas saab hakkama 3. klassi juhataja?
Hetkel probleeme ei ole. Oli probleem ühe lapsega, aga see sai lahendatud.
Probleemide tekkimisel tuleks nendest rääkida ja pöörduda esmalt klassijuhataja ja siis
vajadusel direktsiooni poole.

P. Tomson: Kus toimuvad järgmisel õppeaastal poiste tööõpetuse tunnid?
Sügisest jäävad õpilased käima Kambja kooli tööõpetuse tundidesse. Kambjas on olemas
väga heal tasemel tööõpetuse klass ja õpilased on rahul. Pikemaid plaane hetkel teha ei saa.

2.Kooli eelarve
R. Härmoja tutvustas kooli planeeritavat eelarvet.
Valla poolt on tulnud ettepanek tõsta Kuuste lasteaia osalustasu 25 euroni ja endise
Ülenurme valla territooriumil 35 euroni.
Kohtumisel Kuuste kooli töötajatega, lubas vallavanem võrdsustada kahe aastaga valla
territooriumil lasteaedade osalustasud ja pedagoogide palgad.
Kooli eelarvesse sai ka kodundusklassi rahastamine.
Tervisekaitse vaatab eelnevalt kodundusklassi ruumi üle.
Eelarve esimene lugemine volikogus on 20. veebruaril, kinnitamine märtsis.

3.Näiteringi festivalile sõit
Kaidi Meus andis ülevaate, mida on tehtud ja mis on veel plaanis teha, selleks et lapsed
saaksid festivalil osaleda.
A. Alliksaar: Kes vastutab laste eest?
Lastega läheb kaasa näiteringi juhendaja Kaija Maarit Kalvet ja vabatahtlikuna Kuuste
Kodutütarde endine rühmavanem Kersti Kivirüüt. Nemad ka laste eest vastutavad.
Kooli poolt tuli kriitikat, et kooli pole asjaga kursis hoitud.
10.01.2018. toimunud hoolekogu koosolekul tehti ettepanek, et kooli võiks esindada
M. Kimmel.
Direktor R. Härmoja tegi ettepaneku, et kooli võiks esindada ka huvijuht Inga Kurgjärv.
Hetkel on saadetud Kuuste Kooli nimel rahastustaotlus Hasartmängumaksu Nõukogule
(HMN), mille otsus peaks selguma 20. veebruaril.
Kui HMN ei toeta täies ulatuses, esitab kool taotluse Kultuurkapitalile.

Koostöös Kuuste Meesselts MTÜga esineb näitering 10. märtsil külarahvale. Näiteringi
lapsevanemad organiseerivad teatrikohviku ja õnneloosi, mille tulu läheb laste festivalil
osalemise kuludeks.
Kultuurkapitalile saadetav projekt saadetakse direktorile ja kool esitab selle hiljemalt
20. veebruaril.
17.02 toimub näiteringi osalejate ja lastevanemate kohtumine edasiste plaanite tegemiseks.
Kaidi Meus lubas K. Kivirüütile edastada info ,et kooli rohkem kaasataks.
Valla poolt on projekti toetuseks lubatud 1500 €.

4.Toitlustus-küsimuse tulemused.
Õpilasesinduse president Kaisa Meus tutvustas koolitoidu teemalise küsitluse tulemusi.
Tulemused on teatavaks tehtud ka õpilasesindusele ja kooli kokale.
Tulemused tehakse teatavaks ka kõikidele kooli õpilastele ja õpetajatele.
Koostöös kooli kokaga on koolitoit muutunud vaheldusrikkamaks. Lisaks kartulile pakutakse
lastele ka makarone, riisi ja tatart.
Makarone soovitigi küsitluses kõige rohkem, paraku neid nii palju pakkuda ei saa.
Õpilased olid üldiselt rahul ja ka kokale meeldis õpilasesinduse initsiatiiv.
Üldiselt jääb toitu üle ja on lapsi, kes ei maitsegi uut toitu.
Ettepanek:
Laste söömiskultuuri parendamiseks võiks teha nö. toidunädalaid. Nendesse võiks kaasata
õpilased, õpetajad, kooli koka ja ka kõik lapsevanemad.
Alustada võiks juba lasteaia rühmades.

5. Kooli põhimääruse muutmine
Hoolekogu vaatas üle kooli põhimääruse ja tehti mõned ettepanekud selle muutmiseks.
OTSUSTATI:
5.1 Direktor teeb määruses muudatused ja see saadetakse enne kehtestamist veel kord
arvamuse avaldamiseks hoolekogule.

6. Jooksvad küsimused.
6.1. M. Kimmel koos õpilasesindusega on teinud ettepaneku teha enne kevadist
koolivaheaega 24. aprillil spordipäev ja 25.aprill koduõppe päevaks. Kooli juhtkond toetaval
seisukohal, arutavad seda õpetajatega.
6.2. A. Voore: sügisel plaanis hoolekogu koostöös kohaliku kogukonnaga korraldada
talgupäev kooli pargi koristamiseks. Sügisel jäi see mitmete asjade kokkulangemisel ära. Kas
korraldada talgud nüüd kevadel?
P. Tomson rääkis eelnevalt aednikuga ja tema ettepanekul võiks talgud korraldada aprillis.
Teemat arutatakse täpsemalt järgmisel hoolekogu koosolekul.
6.3. Kool osaleb 2018. aastal „Unustatud mõisad“ programmis.
Mõis on avatud 21. – 22.juuli ja 4. ja 8.august.
6.4. 7. klass on teinud rea ettepanekuid koolielu parendamiseks. Ettepanekud saadetakse
kooli direktorile. Õpilasesindusele need juba saadetud.
6.5. Riidehoiu suurendamine.
Kuna Tõrvandi koolist rõivistusse kappe ei saa ja pole võimalust uusi osta, siis hetkel ei ole
võimalik ka riidehoidu suurendada. 1.ja 2.klassi õpilaste riided jäävad teisele korrusele
klasside juurde. Seal on väikestel lastel turvalisem ja nad on õpetajate silma all.
6.6. K. Palusoo: pikapäevarühm segab vanema rühma laste und.
Pikapäevarühmas on kirjas 39.last. Vahetunnis kipub lärm suureks minema.
Hoolekogu tegi ettepaneku rääkida pikapäeva rühma õpetajatega. Võimalusel suunata
lapsed vahetunnis saali mängima.
6.7. K. Kink: Nublude rühmas on erivajadusega laps, kes vajaks tugiisikut. Valla
lastekaitsetöötaja selleks vajadust ei näe.
Hoolekogu uurib teisi võimalusi lapsele tugiisiku saamiseks.

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 14.märtsil
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