Sinimäe Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll

12.12.2019 Sinimäe põhikoolis
Hoolekogu koosoleku alguse kellaaeg 17.00
Hoolekogu koosoleku lõpp kellaaeg 18.40

Hoolekogu koosoleku juhataja: 1.punktis Tarmo Tammes, alates 2.punktist Ivika Maidre
Hoolekogu koosoleku protokollija: Jekaterina Muravjova
Hoolekogu koosolekust osa võtnud hoolekogu liikmed: Heiki Luts, Ivika Maidre, Imre Liiv, Anita
Proos, Marika Pomõkalova, Jekaterina Muravjova

Kinnitatud päevakord.
Hoolekogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra:
1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine.
2. Ülevaade Sinimäe Põhikooli tegevusest.
3. Kodukorra muudatuste arutelu.
4. Hoolekogu roll kooli arengu toetamisel ja koostöövõimaluste arutelu.

1. päevakorrapunkt. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine.
Imre Liiv: Pakun esimeheks Jekaterina Muravjova ja aseesimeheks Ivika Maidre.
Jekaterina Muravjova: Olen vastu ja võtan oma kandidatuuri maha.
Imre Liiv: Pakun esinaiseks Ivika Maidre ja aseesinaiseks Jekaterina Muravjova.

Otsus: Kõik hoolekogu liikmed (6) hääletasid poolt. Ivika Maidre on valitud esinaiseks ja
Jekaterina Muravjova aseesinaiseks.

2. päevakorrapunkt. Ülevaade Sinimäe Põhikooli tegevusest.
Tarmo Tammes: Koolis õpib hetkel 90 õpilast, neist eesti osakonnas 12 õpilast,
keelekümblusosakonnas 74 õpilast, vene osakonnas 1 ja 2 õpilast õpivad individuaalse õppekava
järgi. Kooliaasta alguses lahkusid koolist 3 õpilast, juurde on tulnud 7 õpilast. Juurde on tulemas
2-4 õpilast .Koolis töötab 17 õpetajat. On välja kuulutatud konkursid järgmistele töökohtadele:

pikapäevarühma kasvataja, sotsiaalpedagoog, huvijuht, juhiabi, jaanuarist tuleb kooli uus
loodusõpetuse õpetaja. On vaja ka psühholoogi ja eestikeelset logopeedi, aga nende teenust
saab juurde osta Innovest.
Koolil on olemas visioon, mis saadetakse hoolekogu liikmetele mailile tutvumiseks ning
küsimuste esitamiseks. Visiooni eesmärk on jõuda kaasaegse hariduse mudelini ja õppiva
kogukonnani.
Osadel keelekümbluse viimase kooliastme õpilastel on nõrk või puudulik eesti keele teadmine.
Selle parandamiseks võeti alates detsembrist tööle täiendav õpetaja, kes hakkab nendele eesti
keelt õpetama.

Ivika Maidre: Kas seni puudub eesti osakonna matemaatikaõpetaja?
Tarmo Tammes: Helena Tõnsau õpib matemaatika õpetajaks ning õpetab matemaatikat eesti
osakonnas.

Ivika Maidre: Kas eesti keeles õpetavate õpetajatele makstakse lisatasu?
Tarmo Tammes: Innove maksab lisatasu õpetajatele, kes töötavad keelekümbluse programmi
järgi ja õpetavad eesti keeles. 30%-list lisatasu makstakse vaid kahele riigikoolile Narva
Imre Liiv: Lisaraha kohta tuleb avalik pöördumine IVOL-i.

Ivika Maidre: Erivajaduste lastega oli mõeldud lisarahad. Milline on selliste laste arv ?
Imre Liiv: Sinimäe Põhikoolis neid lapse on praegu 2, sest riik väljastab raha nende peale
õppeaasta alguses.
Tarmo Tammes: Tuleb juurde, kui dokumendid on korda aetud.
Ivika Maidre: 2020 eelarve oli tehtud 2019 eelarve põhjal, aga 2018 eelarve on olnud 30 000.eurot rohkem kui 2019. Kuidas on eelarve niimoodi vähenenud?
Tarmo Tammes: Ma ei saa kommenteerida asju, mis oli enne mind. 2020 eelarve oli väga
konservatiivne, eesmärk on leida ka projektipõhised finantsallikad.

Ivika Maidre: Ma pakun, et haridusspetsialist tegeleks projektidega.
Imre Liiv: Olen sellega nõus suuremate projektide puhul.

Heiki Luts: Kes jälgib kooli poolt toitlustamist?
Tarmo Tammes: Tuleb uus hange ja menüü osas võib teha ettepanekuid, ka hoolekogu võiks olla
selles osas abiks.

Heiki Luts: Kuidas toimub koristus koolis ja spordisaalis? Varem oli mõte, et koristajad on
kommunaalettevõtte Vaiko palgal.
Tarmo Tammes: Spordisaal koristatakse eraldi. Ma nõustun ettepanekuga, et kooli koristajad
võiksid olla Vaiko all. See oleks mugavam ürituste korraldamiseks. Aga tuleb meie tingimused
läbi rääkida: koristajad peavad olema päeval koolis; kool on prioriteet ning meie nõudmised
jäävad. Kui koristajad on Vaiko all, peavad nad olema kooli päevakava ajal ja kooli koristamise
osas otseselt kooli käsunduses.

3. päevakorrapunkt. Kodukorra muudatuste arutelu.
Tarmo Tammes: Praeguse kodukorraga töötasid Sinimäe Põhikooli õpetajad kaks päeva
koolivaheajal. Meil tuleb seda täiendada ja viia vastavusse nõudmistega ning kehtestada.

Otsus: Järgmise hoolekogu koosolekuks vaadata uuesti läbi kooli kodukord ning esitada
arvamus. Poolt 6.

4. Hoolekogu roll kooli arengu toetamisel ja koostöövõimaluste arutelu.
Imre Liiv: Jaanuarikuuks peab olema selge nii kodukord kui ka õpetajate palgakord. Samuti pole
mitu aastat tehtud sisehindamist. Kutsun hoolekogu tegema oma pakkumisi kooli struktuuri
kohta
Tuleb lõpuni viia kooli arengukava koostamine ja rahulolu uuring, mille sisule peab hinnangu
andma ka õppenõukogu.

Ivika Maidre: Jaanuari hoolekogu koosoleku võimalikud teemad: arvamuse andmine kooli
kodukorrale, palga tasustamise korrale ja kooli kaamerate kasutamise arvamuse andmine. Pakun
järgmise koosoleku kuupäeva 23.01.2020.
Otsus:
Ivika Maidre saadab liikmetele edasi hea hoolekogu visiooni ja töökorra. Poolt 6.

Koosolekut juhatas p 1: Tarmo Tammes, p.2-4. Ivika Maidre

Koosolekut protokollis: Jekaterina Muravjova

