
 J.V.Veski nimelise Maarja Magdaleena Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll 
 Algus 18:00  27.juuni 2022 

 Lõpp 20:00 

 Maarja jahikoda 

 Koosolekut juhatas:  Silver Urbas 

 Protokollis:  Mart Kallaste 

 Osalesid  : 
 Kristiina Raja (direktor) 

 Silver Urbas  (lastevanemate esindaja) 

 Kairi Mansberg (  MTÜ Maarja-Magdaleena Hariduselu esindaja, lapsevanem  ) 

 Mart Kallaste (Väikese Müü rühma esindaja) 

 Piret Haossar (lapsevanemate esindaja) 

 Endo Haossar (vilistlaste esindaja) 

 Vahur Poolak (Tartu valla esindaja) 

 Aneka Poolak (lasteaia töötajate esindaja) 

 Anne-Liis Simo (Muumipere rühma esindaja) 

 Puudusid: 
 Kaarel Kristofer Kerge (õpilaste esindaja) 

 Kirsti Kadaja-Prodanets (õpetajate esindaja) 

 Päevakord 
 1.  J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikooli õppealajuhataja, õpetajate, 

 tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade 
 ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi korra kinnitamine. 

 2.  Direktori kokkuvõte käesolevast õppeaastast ja tulevikumõtted 
 3.  Jooksvad küsimused 

 1.  J.  V.  Veski  nim  Maarja-Magdaleena  Põhikooli  õppealajuhataja,  õpetajate, 
 tugispetsialistide  ning  teiste  õppe-  ja  kasvatusalal  töötavate  isikute  vabade 
 ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi korra kinnitamine  . 

 Direktor tutvustas uue korra kavandit. Eelmine kord oli aastast 2012 ja aegunud. 
 Hoolekogu liikmed tutvusid korra kavandiga. Kavandile viidid sisse parandused ja uus 
 kord kiideti heaks ühehäälselt. 

 2.  Direktori kokkuvõte käesolevast õppeaastast ja tulevikumõtted 
 Direktor andis ülevaate möödunud aastast. 

 ●  Kirjeldas töötajate hulgas toimunud muudatusi. Muudatusi on toimunud kõigis 
 allüksustes.Viimastena on lahkunud koolist sotsiaalpedagoog ja saksa keele 



 õpetaja. Neile otsitakse ka asendust. Tuleviku osas arutati võimalusi kuidas 
 töötajate arengutahet suurendada. 

 ●  Tõi välja, et hooldustööde korraldamine on koolis probleemne. Ehkki 
 kohapealset töömeest enam ei ole, siis vallast on töömees olemas. 
 Probleemiks on koolis kehv info liikumine, mistõttu paljud probleemid ei jõua 
 töömeheni. Arutati võimalikke lahendusi inimeste motiveerimiseks 
 probleemidest teada andmiseks. 

 ●  Andis ülevaade kooli ruumidega seonduvast. Lasteaia uutesse ruumidesse 
 kolimine ei toimu kohe õppeaasta alguses. Probleemiks seadmete tarne 
 hilinemine. Sellest tulenevalt ka õpilaskodu kolimine uutesse ruumidesse 
 venib. Otsitakse otstarvet õpilaskodu praegustele ruumidele. Ühe variandina 
 kaalutakse pikapäevarühma tegevusi nendesse ruumidesse. Keldrikorruse 
 ruumide otstarve on vaja samuti üle vaadata. Kasutusele võtmiseks on vajalik 
 põrandate remont. 

 ●  Tõi välja lapsevanematelt tulnud soovi ühtse koolivormi järele. Selles osas 
 hoolekogus üksmeelt ei olnud. Varasematel aastatel olevat seda samuti 
 arutatud ja koolimütsi kaalutud, kuid tookord ideest loobuti. Teemat võiks 
 arutada lastevanemate koosolekul uuel õppeaastal. 

 ●  Ühe probleemina arutati ka sõidukulude kompenseerimist personalile, sest 
 kulud transpordile on kasvanud ja kasvavad veel. Kool on sellele mõelnud 
 püütakse leida mingi lahendus. 

 ●  Lasteaiale oleks vaja oma logo, lippu ja laulu. Selle temaatikaga plaanitakse 
 uuel õppeaastal tegeleda. 

 3.  Jooksvad küsimused 
 Valla esindaja tõi välja, et koosolekute protokollid võiks saata peale igat koosolekut 
 kohe ka kooli pidajale. 
 Hoolekogu esimehele anti ülesandeks protokollid saata Taru valla vallasekretärile. 


