
Saverna Põhikooli hoolekogu koosoleku  

PROTOKOLL NR 3 

Savernas         24. 08. 2022 

 

Hoolekogu koosoleku algus kell 18.00 ja lõpp 18.30. 

Hoolekogu koosoleku juhataja Riin Kont. 

Hoolekogu koosoleku protokollija Ivi Luht  

 

Koosolekul osalesid Riin Kont, Marek Kamla, Ivi Luht, Ülle Kure, Maris Ader, Carmen Kägo 

Kutsutud Saverna Põhikooli direktor Tiit Tammaru. 

 

Päevakord 

1. Valmisolek uueks õppeaastaks 

2. Palgakorralduse põhimõtted 

3. Jooksvad küsimused 

 

Valmisolek uueks õppeaastaks 

Ülevaate andis Saverna Põhikooli director Tiit Tammaru. Õpilaste arv on stabiilne, on olnud 

lahkujaid, aga on tulnud ka juurde.  Õpetajate ametikohad on valdavalt täidetud. Puudu on 

sotsiaalpedagoog ja tehnoloogiaõpetaja. Esimese koha peale on tulnud kolm kandidaati, kellega 

võiks vestelda. 

Direktor tutvustas uut õpilaspiletit, mille õpilased saavad 1. septembril klassijuhatajate käest. 

Teise maja remont saab arvatavasti alguse. Ehituse ajal on häiritud oskusainete läbiviimine, tuleb 

leida parimad võimalikud lahendused. 

Direktor tutvustas kokkuvõtet kevadisest küsitlusest koolivormi kohta: on nii pooldajaid kui 

vastaseid. Kui selle teemaga edasi tegeleda, peaks minema konkreetsemaks. 

 

Palgakorralduse põhimõtted 

Palgakorralduse põhimõtetesse sooviks teha muudatust: klassijuhatamise tasu on 14 eurot õpilase 

kohta kuus, aga mitte vähem kui 100 eurot.  

 

O t s u s: palgakorralduse põhimõtted heaks kiita. 

 

Jooksvad küsimused 

R. Kont andis teada, et uuel õppeaastal ta hoolekogu esinaisena jätkata ei soovi. Uue hoolekogu 

võiks valida kooli lastevanemate koosolekul, Kindlasti on juurde tulnud vanemaid, kes oskaksid 

ja tahaksid koolielus kaasa rääkida. 

Hoolekogu esindajana osaleb sotsiaalpedagoogi valimisel hoolekogu esinaine Riin Kont. 



M. Kamla küsis kooliõe kohta. Direktor tõdes, et seda endiselt ei ole. Peab vallaga suhtlema, kui 

kaugel selle otsimisega ollakse. 

Kooli eest on kaks kuuske nüüdseks maha saetud, territooriumil on veel mitu kuivanud kuuske, 

mis oleks vaja maha võtta. Tehti ettepanek, et sellega saaks hakkama ka mõni lapsevanem, kellel 

on vajalik tehnika ja tasuks saaks ta küttematerjali endale. Kui soovijaid pole, võiks seda teha 

jällegi talgutena. 

Järgmine koosolek toimub peale lastevanemate üldkoosolekut, kui on valitud uus hoolekogu. 

 

 

 

 

Koosoleku juhataja       Protokollis 

Riin Kont        Ivi Luht 

 

(digitaalselt allkirjastatud)                 (digitaalselt allkirjastatud) 


