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1. Sisekommunikatsioon ja dokumendihaldus hoolekogu sees ja kooliga
Arutati, et siiani on hoolekogu liikmed omavahel suhelnud meilitsi, mis on tihti lohisev ja aeganõudev.
Kuidas eelmised hoolekogud omavahel suhtlesid ja kus on siiani hoitud hoolekogu töödokumente?
Lepiti kokku,
et kooli poolt tehakse Google Drive’i kataloogi „Hoolekogu“, kus on kõik hoolekogu
liikmed sees ja haldab kool. Kari teeb FB suletud kinnise grupi, mis on hoolekogu liikmetele vabatahtlik
(oma kontot ei ole Ene Alttoal ja Anneli Nõlvakul).
2. TÜG vastuvõtmise korra arutelu
Kersti Vana tutvustas hoolekogule viimast, vastavalt ettepanekutele ja põhjendustele parandatud
versiooni TÜG vastuvõtmise korrast.
Peale põhjenduste ärakuulamist andis hoolekogu TÜG vastuvõtmise tingimuste ja korra eelnõule
positiivse arvamuse.
Hoolekogu tuvastas samas vajaduse analüüsida inglise keele õppesuuna ajakohasust ning suunaklassi
fookuses olevate õppeainete vastavust õpilaste kaasaegse haridustee kujundamisel.
3. TÜG koolivaheaegade teema
Otsus:
Hoolekogu hääletas uue, 5 vaheajaga kooliaasta poolt ühehäälselt.
4. Eelarve tutvustamine
Kersti Vana näitas põgusalt kooli planeeritud investeeringuid 2016. aastaks.
Otsus:
Kooli juhtkond koostab ülejärgmiseks hoolekogu koosolekuks kooli investeeringute vajaduste
loendi. Seejärel arutatakse hoolekogus võimalusi täiendavate rahastusallikate leidmiseks
investeeringute elluviimiseks.
5. Ülo Vooglaiuga kohtumine hariduse teemadel.
Jana Karilaid tegi ettepaneku korraldada kooli arengut juhtivatele huvigruppidele koolihariduse teemalise
seminari/mõttetoa. Jana ettepanek on kutsuda rääkima professor Ülo Vooglaid, kes aitab ühtlustada
koolihariduse areguga seotud seisukohti.
Otsustati
, et üritusele kutsutakse kokku 30 inimest, kaasates kooli juhtkonna, hoolekogu, õppetoolide
juhid ja kuni 5 vanematekogu aktiivsemat liiget (erinevatest vanuserühmadest). Kuupäeva osas jäi

hetkel kehtima ettepanek 31.03.2016 ja üritus toimuks kooli aulas. Ürituse korraldamist ja
kokkukutsumist koordineerib Kersti Vana, Ülo Vooglaiuga lepib kokku Jana Karilaid.

6. Vanematekogu ja hoolekogu vaheline koostöö.
Lepiti kokku,
et alati on hoolekogus esindatud vanematekogu esindaja (esimees või aseesimees).
Samuti osaleb hoolekogu esimees vanematekogu koosolekutel. Vastastikku koosolekutel viibimine
annab võimaluse vahetada informatsiooni hoolekogu ja vanematekogu vahel ning aitab kiirendada
osade teemade käsitlust. Hoolekogu saab käsitleda kuni 12 vanematekogust esilekerkinud teemat, mis
kuulub hoolekogu pädevusse. Seega on vaja vanematekogus jagada teemad kooli juhtkonna ning
hoolekogu pädevusse kuuluvaks. Hoolekogu pädevusse kuuluvates teemades tuleb omakorda
prioritiseerida kõige olulisemad, et need teemad saaksid esimesena käsitletud.
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