Mäetaguse Põhikooli Hoolekogu koosoleku protokoll
Teisipäeval 11.11.2014
Koht: Mäetaguse Põhikooli raamatukogu
Algus kl 18.00, lõpp kl 20.06

Osalesid: Andrus Aamer, Rene Kundla, Kai Lepik, Aliide Hindreus, Aksana Talja, Veljo
Kingsep, Robert Juuse, Tiiu Sepp
Puudus: Konstantin Kaus (puhkusel)
Kutsutud: Ülle Tõnurist

Päevakord
1. Esimehe, aseesimehe, protokollija valimine.
Esimeheks valiti ühehäälselt Kai Lepik, aseesimehena jätkab Andrus Aamer.
Protokollib Kai Lepik. Edaspidi toimub protokollimine graafiku alusel.
2. Direktori ülevaade kooli tööst.
Personal - 33 õpetajat, muu personal 12 inimest, 2 tugiõpetajat, kooli täituvus 128
last (max 200 mahutab), 10 klassi, 16 ringi, 5 õpilast LÕK, 7-9 kl eesti/vene keel
eraldi. Koolikell alustab tundi, õpetaja lõpetab tunni. Pudrusööjaid 20-30 last.
Õpetajate seas aktiviseerunud ühistegevus. Lastevanematele iga veerand koolitus.
Esimene 3.12 eesti keeles, 6.12 vene keeles . Töö andekatega (olümpiaadid).
Andrus – eestlastele vene keele õppega võiks alustada madalamatest klassidest.
Ülle – meil võiks olla esimese võõrkeelena olla vene keel, algklassides lihtsam
omandada kirillitsat. Tänane vene keele ring algklassides on pop – nii ühele kui ka
teisele poole.
Arutada edaspidi ettepanekut hoolekogu poolt koolile.
Ülle – reede 19.12 õpetajatel õppepäev, õpilastele samal ajal koduõpe/lugemine – päev
tagasi talispordinädalal – nõus, peab varakult teavitama lapsevanemaid.
Planeerimisel kooli ühiskülastus Narva vabariigi aastapäeva paraadile – hoolekogu
toetab.
3. Arvamuse avaldamine
- Kooli põhimäärus – hoolekogu volitus Kai Lepik´ule, kes koos kooli direktori ja
vallasekretäriga lõpliku versiooni põhimäärusest välja töötavad, kool esitab
volikogule. Liikmed edastavad kirjaliku kinnituse, millega on arvamus antud.
- Arengukava – protsendilised näitajad korrastada
Rene – arengukavas peaks olema välja toodud koostöö kooli toetavate
organisatsioonidega /huvigruppidega (4.4.2)

Veljo – tänase olukorra täpsem fikseerimine (klassid, tk lapsi); ringide arv ja palju
tk lapsi; kinnitatud koosseis. Sõnalised viperused korrastame.
Arvestatud eelpool toodud parandusi edastab kool arengukava koos arvamusega
vallavalitsusele kinnitamisele.
- Õppekava – teadmiseks võetud.
- Poolaasta tööplaan – Tabelis peaks kajastuma kõik sündmused sh mis kajastuvad
kodulehel. Sisestame tabelisse ka tagantjärgi – ajaloo, kronoloogia vm mõistes.
- Eelarve - Hoolekogu nõustub esitatud eelarvega ning on andnud sellele oma
arvamuse.
4. Hoolekogu reglement – järgmiseks kogunemiseks ettepanekud
5. Kooli toetava MTÜ asutamine – Andrus – MTÜ-l on laiemad võimalused
projektidest vahendeid kaasata, kui seda teeks kool otse. Järgmiseks kogunemiseks
ülevaade MTÜ asutamise võimalustest sh raamatupidamise korraldamine.
6. Vaba lava – kool võiks teavitada SPAd, et kooli/Ujumisklubi Aktiiv treeningutel on
teistele külastajatele ujumisel piirangud. Planeerimisel kohtumised õpetajatega järgmisele kohtumisele õppealajuhatajad.

Järgmine hoolekogu koosolek 10.02.2015 kl 18
Päevakorras:
Ettepanekud reglemendile; Talispordi nädal ja II pa tööplaan; MTÜ; kohtumine õppealajuhataja(te)ga – liikmed edastavad küsimused direktorile vähemalt 1 nädal enne järgmise
koosoleku toimumist kirjalikult e-mailile.
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