Hoolekogu 15.02.2021 ( 2020/2021 õ.-a.) nr.5 –Zoom´is

Kohal:
1. Lauri Teorein
2. Toomas Põlder
3. Indrek Vannamik
4. Karin Havi
5. Tiiu Salumets
6. Tanel Sauna
7. Marko Ruut
8. Urmas Kõpp
9. Antonyo Villakov
10. Direktor A.Errit

Päevakord:
1 Kokkuvõte aasta lõpuga seonduvast ja olukorrast Covid-19-ga seoses.
2 Jooksvad küsimused.

I
Direktor andis ülevaate kooli 2020 a. eelarveaasta lõpetamisest.
•

•

•
•
•
•

Eelarve aasta lõppes positiivselt. Planeeritud ja eelmises hoolekogus räägitu on
teoks tehtud. Õpetajatele ja koolitöötajatele on välja makstud lisatasud. Kool on
väga ammu soovinud rajada õuesõppe klassi ja seda mitmeotstarbelisena. On
soetatud õuesõppe klass Planetaarium. Kohti klassis 49.Paigaldada saab siis, kui
ilmaolud seda võimaldavad. Soetatud inventari ja vajalikku IT- valdkonnale.
Alates 14.12.2020 kõik Tallinna haridusasutused distantsõppele. Sellest tulenevalt
jäid detsembris ära jõulukontsert, kooli lipupäeva aktus. Asendasime väikese
jõulukontserdiga veebis.
Koolivaheaja lõppedes, alates 11.01.2021 olid kooli lubatud 1.-4. klasside, 9. ja 12.
klasside õpilased ja HEV õpilased. 25.01.2021 alates ülejäänud klassid.
Maskid õpilastele ja õpetajatele. Linna poolt eraldati kõikidele 6.-12. klasside
õpilastele korduvkasutatavad maskid.
Toidupakkide jagamine.
Riigieksamite valimine ja kinnitamine.

•
•
•

Isolatsioonid. 2020 lõpus üks klass, 2021 alguses 4 klassi, perioodil jaanauarveebruar.
Koolitusprojektid. Hetkel toimub paralleelselt 4 erinevat koolitust veebipõhiselt
õpetajatele.
Vabariigi aastapäeva aktus veebipõhine.

II
Jooksvad küsimused:
1. Milliseks kujuneb olukord peale veebruari vaheaega. Kas hetke teadmine, etpeale
vaheaega alustavad 1.-4. klassid ja HEV õpilased on lõplik?
2. Konsultatsioonide vajalikkusest 1:1-le. Mure lõpuklasside pärast.
3. U.Kõpp tõstis ülesse probleemi, et Tammsaare tee 63 elanikud on rahulolematud.
Põhjus on selles, et lapsevanemad toovad lapsi kooli autodega ja sõidavad sisse
Tammsare tee poolt, sealt aga koolini ei saa. Seega tekivad suured ummikud.

OTSUSTATI:
1. Hoolekogu järgmine kohtumine märtsi alguses.
2. Kohtumised viia läbi virtuaalselt.
3. Kool edastab läbi eKooli veelkordse palve lastevanematele, et sissesõit kooli
juurde on ainult Magistrali kaubanduskeskuse juurest.

Lauri Teorein
Koosoleku juhataja

Tiiu Salumets
Protokollija

