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1. koosoleku toimumise aeg ja koht: 15. oktoober 2019, Uulu Põhikool
2. koosoleku algus- ja lõpuaeg: 17.00 - 19.45
3. koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi:
juhataja Herme Koit, protokollija Evelin Tamm
4. koosolekust osavõtnud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed:
Daily Harjaks, Reilika Kiviselg, Monika Kunder, Marika Luik, Helve Reisenbuk
5. koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed: Margus Must
6. koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed: Egle Rumberg
7. koosolekul osalenud isikute ees- ja perekonnanimed: Karel Tölp (lahkus koosolekult peale
enda küsimuste esitamist)
8. kinnitatud päevakord
8.1.
Hoolekogu sekretäri valimine
8.2.
Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
8.3.
Ülevaade 2018/2019 õppeaastast ja plaanid 2019/2020 õppeaastal
8.4.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevad plaanitavad hoolekogu ülesanded
2019/2020 õa-l
8.5.
Hoolekogu plaanitavad koosolekud 2019/2020 õa-l
8.6.
Aruteluõhtud lastevanematele koostöös hoolekoguga
8.7.
Inforing
9. koosolekul sõna võtnud isikute nimed ja ettepanekud:
9.1. Karel Tölp räägib kooli juurdeehituse mõtetest ja tähtajaks pakub 2020 aasta sügist.
Uuris, kas kool kaasab oma tegevustesse kohalikke ettevõtjaid ning rääkis volikogu
ettepanekust rajada Uulu Põhikooli juurde pumptrack.
9.2. Uulu Põhikooli direktor Egle Rumberg teeb ülevaate 2018/19 õppeaastast ning räägib
2019/20 õa plaanidest (koolimaja juurdeehitus, õppekava uuendamine).
9.3. Egle Rumberg andis ülevaate põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevatest
dokumentidest, millega on sellel õppeaastal hoolekogu seotud. Vaja on anda arvamus kooli
õppekavale, vastuvõtu tingimusele ja korrale ning kooli kodukorra muudatustele. Lisaks
anda nõusolek ministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks ning kehtestada kooli
õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate
isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord.
9.4. Egle Rumberg tegi ettepaneku leppida omavahel kokku selle õppeaastal hoolekogu
kohtumise ajad. Tegi ettepaneku, et järgmised hoolekogu koosolekud toimuksid jaanuaris ja
aprillis.
9.5. Herme Koit esitas küsimuse koolistaadioni jalgpalliosa valgustuse kohta. Egle Rumberg
lubas küsimuse edastada Karel Tölp`ile.
9.6. Marika Luik tundis muret koolilapsi sõidutavate busside nõuetekohasele tähistamisele
(puuduvad lasterühma vedamise sildid bussi ees ja taga). Ettepanek õpetajatele, et nad oleks
teadlikumad lasterühma vedavatele bussidele esitatud nõuetest.
9.7. Egle Rumberg tutvustas arengukavas seatud eesmärki ja tegevusi lastevanemate ja kooli
koostöö parendamiseks. Selleks on mõte 2 korda aastas hakata korraldama lastevanematele
aruteluõhtuid. Ettepanek on teha esimene selline kokkusaamine 13. novembril kell 17.0018.30, teemadeks kooli ja lasteaia ühise laada korraldamine ning arutame, kuidas rohkem
kaasata lapsevanemaid kooliellu.
9.8. Reilika Kiviselg on mures mõne õpilase tunnikorra segamise probleemide pärast.
9.9. Herme Koit soovis, et hoolekogu protokollid oleksid lihtsasti kättesaadavad kõikidele
lastevanematele. Ettepanek Daily Harjaks poolt, et protokoll võiks olla e-koolis nagu teade,

lingina.
10. vastuvõetud otsused:
10.1. Valida Uulu Põhikooli hoolekogu protokollijaks Evelin Tamm.
10.2. Valida hoolekogu esimeheks Herme Koit ja aseesimeheks Daily Harjaks.
Herme Koit
Hoolekogu esimees
(allkirjastanud digitaalselt)
Evelin Tamm
Hoolekogu sekretär
(allkirjastanud digitaalselt)

