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Kuulati:
P1 Sel dppeaastal on kooli toitlustaja Baltic Restaurants Estonia AS. Hanke lepingus oli kirjas, et
kooli puhvetis ei mtitida saiakesi jajaatist. Hoolekogu liikmed leidsid arutades, et jiiiitist v6iks
siiski kohvik mtii.ia.

Otsustati: Hoolekogu on jiiiitise miiiimisega kooli sodklas n6us.

P2
Direktor andis teada, et Tartu Veeriku Koolis on 9 Ukrainast tulnud 6pilast. II-III ka dpilastele
toimub 10 eesti keele tundi n2idalas, et dpilased saaksid juba jaanuarist osaleda k6ikides klassi
tundides.
I ka dpilastele, keda on 4, esialgu veel eesti keele dpetajat ei ole, aga sellel niidalal peaks tulema



i.iks lapsevanem, kes hakkab I ka 6pilastele tunde andma.

Otsustati: Kuulati ara jav6eti teadmiseks

P3
Direktor tutvustas hoolekogule Tuleviku kooli programmi ja andis teada, miks meie kool sellega
liitus. Nimelt on selgunud rahuloluktisitlustest, mis toimusid 4. ja 8. klasside dpilastele ning
dpetajatele, etvaatamata kdrgele kvaliteedi protsendile dpilastel puudub koolir66m j a
motivatsioon, Opistrateegiate kohta ei osanud dpilased midagi vastata v6i ei olnud nad ktisimustest
aru saanud, sest nad ei tea nendest eriti midagi, miks nad Opivad ja kuidas on tdhusam 6ppida.
Kandideerisime ja ntitid on meie kool selles programmis, mida veab Tallinna Ulikool. fiogramm
on 2 aastane, loodame jiirgmise aasta l6pus viiikseid tulemusi, et dpetajad tutvustavad 6pilastele
erinevaid Opistrateegiaid, mis tuleksid kaugemas perspektiivis dpilastele kasuks. Opetajatele
toimuvad dpitoad kolmapiieva hommikul.

Otsustati: Kuulati ara jav6eti teadmiseks.

P 4. 
\-/

Direktor andis teada, et seoses olukorraga maailmas ja iile tildise hinnat6usuga on meie kooli
renoveerimine edasi liikatud aastasse 2028. Projekteerimine ktiib siiski edasi ja direktor ldheb
linnavalitsusse koosolekule, kus toimub projekti arutelu. Uus m6te on ehitada lausa uus koolimaja.

Otsustati: direktor annab hoolekogule aeg ajaltteada, kuida projekteerimine edeneb.

P5.
Hoolekogu esimees andis teada, et kevadel p66rdus kirjaga tema poole tiks 5.c klassi opilase
lapsevanem, kes teatas klassis toimuvast kiusamisest. Koolis on selle klassi probleemidega terve
eelmise dppeaasta tegelenud klassijuhataja, sotsiaalpedagoog ja pstihholoog, et klassi dtinaamika
muutuks. Klass osales projektis KLAPP. Klassijuhataja sdnul on olukord siiski paranenud.
Hoolekogu liikmed tegid ettepaneku kaardistada, kuidas k6ik dpilased selles klassis end tunnevad
ja k6rvale kaardistada ka teised 6. klassid, kus selliseid probleeme ei ole. . Esialgu siis vaadata
kuhu poole asi liigub. Direktor lubas selle mdtte anda endasi psiihholoogile ja sotsiaalpedagoogile.

Otsustati: Hoolekogu esimees annab lapsevanem ale teada,et kool tegeleb selle probleemiga edari. -
Oktoobri alguses teha kiisitlus kdikides 6. klassides ja siis vajadusel sellega edasi tegeleda.

P6.
Hoolekogu liikme Auli Solo poole olevat m6ned lapsevanemad pddrdunud sooviga, et koolimaja
avataks Opilastele 7 .30, praeguse 7.45 asemel, et need lapsevanemad, kes ise liihevad td6le kella
8-ks, saaksid lapse varem kooli iira tuua. Direktor vastas,et kuna enamik lapsi elab siiski kooli
piirkonnas ja saavad ise kooli tulla siis laste turvalisuse huvides piisab, kui koolimaja avatakse
7.45.
Kooli enda poole pole selle murega veel p66rdunud.

Otsustati: Koolimaja on avatud siiski alates kell 7.45-st.



P7.
Enamus lapsevanemaid on rahul muutunud kooli piievakavaga, kuid kahjuks ei alga k6ikide
klasside 6pilastel tunnid kell 9, vaid hoopis hiljem. Eriti puudutab see 7. klasside dpilasi. Kuid see
on seotud meie keerulise tunniplaaniga keele6ppe riihmade ptirast.
Auli Solo andis teada, et kuigi tunniplaanis on paaristunnid, mis peaksid viihendama dpilastele
kodutddde mahtu, siis 6. klassi dpilastel on pigem kodutddde maht suurenenud. Direktor lubas
selles ktisimuses p66rduda 6ppejuhi poole.
Otsustati: Kuulati iira.

P8.
Hoolekogu liikmed ktisisid, kuidas ollakse rahul toitlustajaga ja kas lapsed sddvad taimetoitu?
Kuidas sujuvad sddgivahetunnid? - Kui esimesel niidalal olid suurte sd<igivahetunnid pikkade
jiirjekordadega, siis praeguseks on olukord lahenenud. S66klas on kaks toiduliini, mis peaks
kiirendama toidu kiittesaamist. Lapse sddvad ka taimset toitu. Kdik saavad ise endale paruja
toiduportsjoni taldrikule t6sta. Ka esimese klassi lapsed tulevad juba endale toidu tostmisega

. toime, ainult supi piievadel pannakse supp lauale kaussidesse valmis.

Kiisiti ka kuidas kool valmistub eelseisvaks juubelitirituseks. Kooli 35. juubeli kontsertaktus
toimub 21. oktoobril kell 18.00 Vanemuise kontserdimajas. Vilistlased on kooli kutsutud heade
mdtetega 20. septembriks, et tiheskoos arutada, kuidas saaks toimuma vilistlas6htu.
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