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ARUTELU JA OTSUSED
1.

Meelis Atonen teeb ettepaneku, et hoolekogu koosolekute protokollimist jätkaks
Jaanus Ikla. Hoolekogu liikmetel ei ole sellele ettepanekule vastuväiteid.

2.

Krista Andreson annab ülevaate kooli hoone ja territooriumi haldamisega seotud
aktuaalsetest teemadest (ujula, staadion, liikluskorraldus, pimendavate rulookardinate
puudumine, söökla mööbel, aula ventilatsioon, poiste tööõpetuse klassi tolmuärastus,
peeglisaali ventilatsioon, tüdrukute kodunduse klassi tõmbekapp ning lasketiir) ja
nende senisest käsitlemisest ning vastab hoolekogu liikmete küsimustele.
Meelis Atonen: Mis on kooli seisukohalt nendest teemadest (välja arvatud ujula,
staadion ja liikluskorraldus, mida käsitleme eraldi) olulisemad (tähtsuse järjekorras)?
Krista Andreson: Olulisemad on 1) pimendavad rulookardinad, 2) söökla mööbel ja
3) aula ventilatsioon.

3.

Sirli Tallo annab hoolekogule ülevaate kooli ümbruse liikluskorralduse kohta koostatud
uurimistööst.
Sirli Tallo: Minu hinnangul on kõige olulisemaks probleemideks ülekäigurada ning
laste autodest mahatulek ja autodele pealeminek.
Rita Moor: Kooli ees peatuvad bussid muudavad olukorda veel ohtlikumaks. Sellest
peaks teavitama bussifirmasid.
Mihkel Servinski: Meil on olemas uuring ja linn peaks selgitama, miks kahe aasta
jooksul midagi tehtud ei ole.
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Meelis Atonen: Teeme linnavalitsusele kirja, kus küsime, millal liikluskorralduse
parandamiseks vajalikud meetmed ellu viiakse.
4.

Hoolekogu arutab 2019. a eelarvega seotud küsimusi.
Meelis Atonen: Kutsume järgmisele hoolekogu koosolekule eelarvega seotud
küsimustes linnapea, et saada vastuseid muuhulgas ka 2. päevakorrapunkti raames
käsitletud teemade osas. Õpilasesindus annab nädal enne novembrikuu koosolekut
teada, mitu inimest õpilasesindusest soovib osaleda hoolekogu kohtumisel
linnapeaga.

5.

Meelis Atonen: Hoolekogu jaanuarikuu koosolekul võiksime muuhulgas arutada kooli
töötajaskonnaga seotud üldiseid küsimusi ja sooviksin selles osas direktorilt vastavat
ülevaadet. Edaspidi peaksime korraldama töö nii, et hoolekogu iga koosolekuga
seotud materjalid on paar nädalat enne koosolekut olemas ja hoolekogule laiali
saadetud.
Hoolekogu koosolekud toimuvad 26. novembril, 28. jaanuaril, 25. märtsil, 29. aprillil
ning vajadusel ka 27. mail kell 17.15.
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