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Algus kell 18.00, lõpp 19.40
Juhatas: Tõnu Ints
Protokollija: Kadi Ilves
Osalejad: Tõnu Ints, Peeter Jõeloo, Holger Dahl (õpilaste esindaja asendusliige), Aiki Aavik,
Ragmar Riismaa, Kadi Ilves
Kutsutud: direktor Jüri Sasi
Puudujad: Hanna Milk
2016/17 õa hoolekogu liikmed: vt lisa 1 Tartu LV 18.10.2016 korraldust nr 1033 Tartu Forseliuse
Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2016/2017. õppeaastaks.
PÄEVAKORD:
1. HK esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine.
2. 2016/17 õa HK tööplaan.
3. 2017 a eelarve projekt.
4. Kohal algatatud küsimused.
1. HK esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine.
OTSUSTATI ühehäälselt valida:
− esimeheks Tõnu Ints
− aseesinaiseks Aiki Aavik
− protokollijaks Kadi Ilves
2. 2016/17 õa HK tööplaan.
Hoolekogu jätab endale õiguse vastavalt vajadusele tööplaani jooksvalt muuta.
November
− HK esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine.
− 2016/17 õa HK tööplaan.
− 2017 a eelarve projekt.
Jaanuar
− 2016/17 õa I trimestri õppetöö tulemuste kokkuvõte.
− 2016 a eelarve täitmise ülevaatamine.
− Õpilaste arenguvestluse korraldamise tingimused.
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− Õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning riskide vältimiseks
kavandatud meetmed.
− Koolitervishoiuteenuse osutaja õppeaasta jooksul kogutud terviseinfo analüüs ja ettepanekud.
− Kooli hädaolukorra lahendamise plaani ülevaatamine.
− Kooli sisehindamise aruanne.
− Aktiivne vahetund. Vanematekogu ettepanekud.
Märts
− 2016/17 õa II trimestri õppetöö tulemuste kokkuvõte.
− Ülevaade kooli sööklast ja toidu valikust.
− Vanematekogu ettepanekud.
− Kaasav eelarve.
− Koolimaja remondi vajadus: loodusainete, kösitöö- ja kodunduse ning tehnoloogia klasside
külastus.
− Digipeegel.
September
− 2016/17 õa III trimestri ja kogu õppeaasta õppetöö tulemuste kokkuvõte.
− Klassi täitumus.
− Kooli arengukava tegevuskava ülevaatamine.
− Hoolekogu 2016/17 õa töö kokkuvõte.
3.
−
−
−

2017 aasta eelarve projekt.
Kuulati direktori selgitusi eelarve projektile.
Täpsustati õppevahendite, remondi ja õpetajate koolituskulude kujunemist (summad, allikad).
Õppevahendite osas püüab kool kokku hoida sel moel, et kasutab rohkem digivahendeid. Ei
osteta dubleerivaid õpikuid/töövihikuid (näiteks 3. klassi matemaatika).
− Tänu keldrikorruse ja aula (aknad, ventilatsioon) remondile on vähenenud hoone
majandamiskulud.
− Kool remondib aastas vähemalt ühe klassiruumi oma vahenditest .
− Paraku saab Forseliuse Kooli linnalt remondi tarbeks toetust alles 2019 ja 2020 aastal. Vt
Tartu linna eelarve strateegiat 2017-20 http://www.tartu.ee/data/Eelarvestrateegia%2020172020.pdf
OTSUSTATI informatsoon teadmiseks võtta.
4. Kohal algatatud küsimused.
4.1. Jüri Sasi informeeris HK, et Tartu LV kinnitas TFK 2017-21 a arengukava koos
tegevuskavaga. Muu hulgas on 2019 aastal kavas remontida raamatukogu ja 2020 a hoovimaja
või teha koolimaja kahe tiiva vahele juurdeehitus, kuhu kindlasti tulevad käsitöö- ja
kodunduse klass, tehnoloogia klass, kunstiklass.
4.2. Tõnu Ints tegi ettepaneku nö kasutada ära kaasavat eelarvet, et muuta kooli territoorium
atraktiivseks nii õpilastele, kui ka linnarahvale. Arutelu sel teemal jätkub.
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Järgmine hoolekogu koosolek toimub 25.01.2017 kell 18.00 ruumis 100.
PÄEVAKORD:
1. 2016/17 õa I trimestri õppetöö tulemuste kokkuvõte.
2. 2016 a eelarve täitmise ülevaatamine.
3. Õpilaste arenguvestluse korraldamise tingimused.
4. Õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning riskide vältimiseks
kavandatud meetmed.
5. Koolitervishoiuteenuse osutaja õppeaasta jooksul kogutud terviseinfo analüüs ja
ettepanekud.
6. Kooli hädaolukorra lahendamise plaani ülevaatamine.
7. Kooli sisehindamise aruanne.
8. Aktiivne vahetund. Vanematekogu ettepanekud.
9. Kohal algatatud küsimused.

/ allkirjastatud digitaalselt /
Tõnu Ints
Hoolekogu esimees

/ allkirjastatud digitaalselt /
Kadi Ilves
Protokollija
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Lisa 1

TARTU LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Tartu

18.10.2016 nr 1033

Tartu Forseliuse Kooli hoolekogu koosseisu
kinnitamine 2016/2017. õppeaastaks

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 73 lg 2, Tartu Linnavolikogu 10. veebruari 2011. a määruse nr 31 „Hoolekogu
moodustamise ja tegutsemise kord” § 13 lg 1 ning arvestades Tartu Linnavolikogu eestseisuse 29.
septembri 2016. a ettepanekut ja Tartu Forseliuse Kooli direktori esitatud andmeid, Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Kinnitada Tartu Forseliuse Kooli hoolekogu koosseis 2016/2017. õppeaastaks järgmiselt:
1.1. Tõnu Ints - linna esindaja;
1.2. Peeter Jõeloo - õppenõukogu esindaja;
1.3. Hanna Milk - õpilaste esindaja;
1.4. Aiki Aavik - vanemate esindaja;
1.5. Ragmar Riismaa - vanemate esindaja;
1.6. Kadi Ilves - vanemate esindaja.
2. Korraldus jõustub 19. oktoobril 2016. a.
3. Käesoleva korralduse peale võib esitada Tartu Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks
pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

/ allkirjastatud digitaalselt /
Valvo Semilarski
abilinnapea linnapea ülesannetes
ülesannetes

/ allkirjastatud digitaalselt /
Anneli Apuhtin
õigusteenistuse juhataja linnasekretäri
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