
Saverna põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll

Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember, 2022. Kell 18-19.30

Koosoleku juhataja: Tiit Tammaru, Riin Kont

Koosoleku protokollija: Riin Kont

Koosolekul osalejad: Maris Ader, Mirjam Nikolai, Dagmar Uibo, Ulja Uibo, Marta Lehtmäe, Merilin

Juhkam, Kaire Siimus, Carmen Kägo, Carol Kägo, Reelika Aaviste, Marek Kamla, Tiit Tammaru

Direktor avab koosoleku. Tutvustab päevakorda:

1) Hoolekogu esimehe valimine;

2) Kahe dokumendi tutvustamine ja kooskõlastamine:

a) Õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi

läbiviimise kord

b) Pedagoogiliste töötajate konkursi toimumise kord

Direktor teeb ülevaate koolis toimuvast

Õppeaasta on alanud hästi,  kõik õpetajad on olemas.

Vahepeal toimunud muudatused:

1. detsembrist tööl kogenud eripedagoog Aive Adamka ja ka uus sotsiaalpedagoog Merlin Sippul.

2. teema on seotud kõrvalhoone renoveerimisega. Projekt on vallale esitatud. Ajaraam, et jaanuari

algusest saab hakata ehitama, nihkub arvatavasti ca kuu aega. Arvatavasti läheb ehituse ajal ajutiselt

kitsaks, sellega püütakse jooksvalt hakkama saada.

Jõuluaeg on lähenemas, 19. dets. jõululaat ja 22. dets. jõulupidu. Sel aastal korraldatakse jõulupidu

ühiselt noortekeskusega.

23. dets on e-õppe päev, vaheaeg hakkab ametlikult 24. detsembrist. Muudatused vaheaegade osas on

nüüd vallavalitsusega kinnitatud.

Järgmisel aastal võiks e-õppe päevi rohkem korraldada.

Kui eelarve hakkab volikokku jõudma (hetkel arutelu vallavalitsuses), siis saadetakse ka hoolekogule

kinnitamiseks.

Hoolekogu esimehe ja ase-esimehe kinnitamine

Toimub avalik hääletamine, esitatud kandidaadid:

Esimehe kandidaat: Riin Kont



Aseesimehe kandidaat: Maris Ader

Mõlemad kandidaadid olid nõus kandideerima ja ühehäälselt (7 häält poolt, 0 vastu, 0 erapooletult) võeti

otsus vastu.

Kahe dokumendi kooskõlastamine

1. Õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korrladatava konkursi läbiviimise kord

– see on hästi vormistatud ja detailne.

Otsus: Hoolekogu kinnitas ühehäälselt (7 häält poolt, 0 vastu, 0 erapooletult) võeti vastu.

2. pedagoogilistetöötajate_konkursi_toimumise_kord2022

Riin Kont tõi välja dokumendiga seonduvalt mõningad puudused, mis direktor lubas üle vaadata. Seejärel

saadab dokumendi uuesti hoolekogule tutvumiseks ja elektrooniliselt kooskõlastamiseks.

Otsus: Hetkel vastu ei võeta, tehakse mõningad parandused ja saadetakse uuesti elektroonselt

kinnitamiseks.

Üles kerkinud teema hoolekogu poolt:  Kuidas perepäeva korraldada?

Merlin plaan teha kevadel karjääripäeva, oluline, et sisu osas ei dubleeriks.

Lapsevanemate üldkoosolekul arutati projekti kirjutamise varianti.

Mirjam uurib Lianelt, et kui kirjutada projekti uue aasta alguses, kas siis veel jõuaks?

Lapsevanemate poolt ei välistatud ka omaosalust.

Detsembrikuu jooksul õpilasesindus teeb uuringu õpilaste hulgas, et kas ja kuhu õpilased sooviksid

minna. Kinnitatud õpilaste esindaja Martaga.

Selles osas otsustati, et hakatakse teemaga aktiivselt tegelema uue aasta alguses. Jaanuaris toimuva

hoolekogu koosoleku alguses plaanitakse kaasata ka lapsevanemaid, kes on valmis osalema perepäeva

korraldamisega seotud töögrupis.

Hoolekogu tööplaan (koosolekud teisipäeviti):

2. hoolekogu koosolek, kus arutaks perepäeva toimumist, kutsuda ka teisi perepäeva osas kaasa mõtelda

soovivaid lapsevanemaid – 17. jaanuar, kl 18.00

3.  28. märts, 2023

4.  22. august, 2023



Jooksev teemapunkt: Kuidas uuest aastast OK reedeseid väljasõite 1. ja 2. klassile korralda ikkagi

niiviisi, et tunde ära ei jääks?

Konkreetse tulemuseni ei jõutud. Direktor uurib, et kas on võimalik muuta väljasõidupäeva.

Jooksev teemapunkt: Akuutne teema on leida kokk – 9. jaanuarist läheb kokk ära ja on vaja leida uus

kokk kuni suve lõpuni (asenduskoht). Ajaaken on lühike, kuidas selleks ajaks iinimene leida?

Aruteleti ka mahetoidu meetme üle  – kui 20 % toidust on mahe, siis saab taodelda toetust PRIAst.

Lapsevanemate huvi selle vastu oleks arvatavasti olemas. Arutada ka taimse teisipäeva mõtet. Kooli

menüü võiks olla mitmekesisem, vajaks ülevaatamist. Kui tuleb uus kokk, siis arutatakse neid teemasid

uuesti.

Jooksev teemapunt: Arutati, et uue hoone renoveerimisega seotult on kerkinud üles probleem kahe

õpetaja elukoha osas. Hetkel on kõrvalhoones kasutusel elukohana üks ametikorter. Direktori sõnul ei ole

maja renoveerimisel korteri allesjäämine võimalik, sest see pole projektis abikõlblik, sellele probleemile

peab lahenduse leidma vallavalitsus.

Mitmed koosolekul viibijad näevad siin suurt murekohta, sest need õpetajad annavad koolis mitut

õppeainet.


