
J.V.Veski nimelise Maarja Magdaleena Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll

Algus 16:00 18.veebruar 2022

Lõpp 18:30

Maarja Magdaleena põhikoolis

Koosolekut juhatas: Silver Urbas

Protokollis: Mart Kallaste

Osalesid:

Kristiina Raja (direktor)

Silver Urbas  (lastevanemate esindaja)

● Kairi Mansberg (kooliga seotud organisatsioonide esindaja)

Anne-Liis Simo (Muumipere rühma esindaja)

Mart Kallaste (Väikese Müü rühma esindaja)

Lauri Naber (õpetajate esindaja)

Puudusid:

Kaarel Kristofer Kerge (õpilaste esindaja)

Piret Haossaar (lapsevanemate esindaja)

Endo Haossaar (vilistlaste esindaja)

Vahur Poolak (Tartu valla esindaja)

Aneka Poolak (lasteaia töötajate esindaja)

Päevakord

1) Direktori ülevaade

2) Kodukorra arutelu

3) Hoolekogu tööplaan

4) Kohapeal algatatud küsimused
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1.Direktori ülevaade

Tabivere lasteaed vajab seoses uue maja ehitusega asenduspinda. Alates aprilli algusest on
Väikese Müü rühma majasse planeeritud 1-2 Tabivere lasteaia rühma. Sügisel asuvad
Tabivere lapsed ka Muumipere rühma ruumidesse. Sellest tulenevalt lükkub õpilaskodu
ruumide vahetus 2023. aastasse. Tegeletakse köögi võimekuse suurendamisega, et
Tabivere lapsi toitlustada.

Lasteaia uue maja ehitus läheb graafikujärgselt. 11. märtsil toimub uue lasteaia hoone
sarikapidu.

Koroona epideemia olukord on koolis olnud kontrolli all.

Valitakse uut õpilaskodu kasvatajat. Sõelale jäi kolm kandidaati.

2. Kodukorra arutelu

Esimees presenteeris kodukorra projekti. Kodukord on saadetud kõigile hoolekogu liikmetele
ja oodatakse tagasisidet.

Arutelu all käsitleti:

- on hoolekogu liikmesuse aja küsimus
a) Kõik liikmed üks aasta
b) Osad liikmed valitakse mitmeks aastaks

- asendusliikmete küsimus
a) On vajalik
b) Mittevajalik

- protokollija
a) Hoolekogu koosoleku alguses valitakse hoolekogu liikmete (või koosolekul

osalejate hulgast protokollija.
b) Koosoleku protokollimise korraldab kooli direktor
c) Hoolekogu valib protokollija koos esimehe ja aseesimehega.

- kvoorumi küsimus
a) otsuste vastuvõtmiseks vajalik poolte liikmete kohalolu
b) otsuste vastuvõtmiseks vajalik ⅔ liikmete kohalolu

- koosoleku protokolli avaldamine
a) Ainult kodulehel
b) Kodulehele ja Eliisis

3.  Tööplaani arutelu

Esimees presenteeris töökorra projekti. Töökord on saadetud hoolekogu liikmetele ja
oodatakse tagasisidet.

Arutleti lastevanemate rahulolu küsitluse teemal. Ettepanek teha rahuloluküsitlus koos
sisehindamisega iga kolme aasta tagant. Hea oleks kogu aeg sama küsimustega. Eelmisel
korral väga vähe vastajaid. Ettepanek siduda arenguvestlusega.
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Kevadel toimuvad hoolekogu osalusel talgupäevad kooli staadionil. Ettepanek hoolekogu
eestvedamisel korraldada laste kergejõustiku võistlus kooli staadionil.

4. Kohapeal algatatud küsimused

Tõstatati küsimus, et hoolekogu koosseis on vallas kinnitamata.

Tõstatati küsimus, et kooli kodulehel valed hoolekogu liikmete nimed

Lasteaia rühmade vajadus järgmisel õppeaastal. Direktor uurib lasteaia laste prognoositavat
arvu järgmiseks aastaks, et selgitada välja rühmade arvu vajadust järgmisel õppeaastal.
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