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Lauri Teorein
Toomas Põlder
Indrek Vannamik
Karin Havi
Tiiu Salumets
Tanel Sauna
Marko Ruut
Urmas Kõpp- puudus seoses tööülesannetega
Direktor A.Errit

Päevakord:
1 Kooliaasta algusega seonduvad küsimused.
2 Töötajate värbamise kord.
3 Jooksvad küsimused.

I
Kooliaasta algusega seonduv.
Direktor andis ülevaate kooli valmisolekust 2020/2021 õ.a. alustamiseks. Arutuse all
klassid, kus on rohkem kui 24 õpilast
1. Hoolekogu on teadlik, et 9. klassides on õpilasi rohkem ja nõus sellega, et kool
saadab vastavasisulise taotluse Tallinna Haridusametile.
2. Kooli alustamise oluline tingimus on erinevad desinfitseerimise vahendid .
Hoolekogu liige T.Põlder pakkus välja säästliku ja väga heade omadustega
desinfitseerimisjaama kätele kooli fuajee jaoks.
3. Kooli sööklas on toimunud ümberpaigutus. Tunniplaanis on söögivahetunnid
viidud teistsugusele graafikule. Graafiku eesmärk on õpilaste hajutamine ja söökla
vajadus-kohustus laudade desinfitseerimiseks. Kuuma toidu letist annavad toitu
välja kokad.
4. Tunniplaanis on algaval õppeaastal suurendatud rühmatundide osakaalu. Selle
meetme vajadus tuleneb õpilaste hajutamisest.
5. Koristusfirmaga on paika pandud olulised momendid koristuse juures.
6. Õpikute laenutamine lõpeb 31.08.2020.

II
Töötajate värbamise kord on hoolekogu poolt saanud heakskiidu.
Korras on sisse viidud, tulenevalt ajast ja olukorrast, muudatused, millest oleks hetkel raske
toime tulla.

III

Jooksvad küsimused:
1. 1. septembri avaaktus toimub ainult 1. klasside õpilastele. (iga lapse kohta 2
lapsevanemat).
2. Ülejäänud klassidele toimub pidulik klassijuhtaja tund. Tunni alguses edastatakse
koolijuhi tervitus õpilastele virtuaalselt.
3. Toitlustamine algab 03.09.2020.
4. Lastevanemate üldkoosolekuid tavapärases vormis ei toimu. Juhtkond ja
hoolekogu koostavad teavituskirja, mis edastatakse eKooli keskkonna kaudu.
5. Alates 02.09.2020 pääsevad koolihoonesse ainult õpilased ja koolitöötajad.
Külalistele jaoks on erikord (väljas kooli kodulehel ja kooli välisuksel)-ettevaatusabinõu
6. Kooli hoolekogu (lastevanemate esindajad) on valmis jätkama samas koosseisus
järgmisel õppeaastal ja panustama kooli toetamisse.

OTSUSTATI:
1. Hoolekogu kohtumised lisaks korralistele koosolekutele peavad olema tihedad,
tulenevast olukorrast ( Covid-19).
2. Kohtumised viia läbi virtuaalselt.
3. Järgmine kohtumine 24.09.2020. Virtuaalse kohtumise lingi edastab M.Ruut
4. Kohtuda vahepealsel perioodil kriisimeeskonnaga.
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