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1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine.
OTSUSTATI ühehäälselt valida:
− esimeheks Tõnu Ints (andis koosoleku ajal telefoni teel oma nõusoleku)
− aseesinaiseks Kristel Vask
− protokollijaks Kadi Ilves
2. 2016 aasta eelarve projekt.
− Kuulati direktori selgitusi eelarve projektile.
− Täpsustati töötajate töötasude, koolituskulude, hoonete majanduskulude, info- ja
tehnoloogiakulude kujunemist (summad, allikad).
− Võimaluste piires teeb kool remonti klassides.
OTSUSTATI informatsoon tedmiseks võtta.
3. Kooliremondiga seonduvat selgitas direktor.
− Keldri/garderoobi remont LV eelarvest.
− Alates aprillist 2016 klasside remont LV eelarvest.
− Esialgsetel andmetel valmib hoovimaja eskiisprojekt 2016 a (̴ 10 000 €), projekteerimine
toimub ilmselt 2017 a ja ehtitus algab loodetavasti 2018 a.
OTSUSTATI informatsoon tedmiseks võtta.
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4. TFK töötasustamise alused.
− Direktor tutvustas uut dokumenti „TFK töötasustamise alused“, mis hakkab kehtima
01.01.2016 ning reguleerib õpetajate palgakorraldust ja lisatasude maksmist.
− Koolil on selle tarbeks raha olemas.
OTSUSTATI dokumendi projekt heaks kiita.
5.

Muud jooksvad küsimused.

5.1. Nutiseadmed koolis.
− Riik lubab kõikidele koolidele WiFi võrku ja esitlustehnikat.
− Koolil on soov soetada kahe klassi jagu tahvelarvuteid, kuid enne täieliku WIFI võrgu
paigaldamist ei ole mõtet seda teha.
− Koolil on juba olemas interaktiivne tahvel (vajab paigaldamist) ja plaanitakse osta veel
teinegi.
− Telefonide kasutamine tundides ja vahetundides.
Kool ei näe selles nii suurt probleemi, et peaks need ära keelama. I kooliastme õpilased
jooksevad vahetundides piisavalt nii koridorides, kui ka õues. Veedavad aega raamatukogus,
aulas ja võimlas.
Tehti ettepanek vanemas kooliastmes telefonid enne tunni algust kokku korjata. Vastavalt
vajadusele õpetajad seda teevad. Hetkel reguleerib kooli kodukord olukorda piisavalt.
5.2. TFK Facebooki leht.
− FB leht küll eksisteerib, kuid ei ole aktiivses kasutuses ja ei kajasta koolis toimuvaid üritusi.
− Probleemid haldamisega.
− ETTEPANEK õpilasesindusele tegeleda selle küsimusega. Hoolekogu annab ka oma panuse,
FB lehe aktiveerimiseks.
5.3. Kool hubasemaks.
− Ettepanek teha raamatukogu mõnusamaks (planeering, sisustus). Arutelu jätkub.
− Kool ostab II korruse koridoridesse kott-toolid. Hoolekogu pooldas tugevamate ja kallimate
toolide ostmist.
6.
−
−

Hoolekogu 2015/2016 õa tööplaan.
Järgmine koosolek toimub 27.01.2016 kell 18.00 ruumis 100.
PÄEVAKORD:
1) Arengukava hetkeseis (direktor Jüri Sasi).
2) Vanematekogu mõtete arutelu.
3) I trimestri õpitulemuste kokkuvõte (õppealajuhataja Kristi Mumm).
4) Jooksvad küsimused.

__________________________
Kristel Vask
Hoolekogu aseesinaine

_________________________
Kadi Ilves
Protokollija
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Tartu Forseliuse Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016. 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 11. septembri 2015. 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 2015/2016. õppeaastaks järgmiselt:
1.1. Tõnu Ints - linna esindaja;
1.2. Peeter Jõeloo - õppenõukogu esindaja, kelle asendusliige on Hanne Jalas;
1.3. Lore Sõerunurk - õpilaste esindaja, kelle asendusliige on Kärt Soieva;
1.4. Aiki Aavik - vanemate esindaja, kelle asendusliige on Kristiina Veresinina;
1.5. Kristel Vask - vanemate esindaja, kelle asendusliige on Andres Siiman;
1.6. Kadi Ilves - vanemate esindaja, kelle asendusliige on Kairit Jaani.
2. Korraldus jõustub 4. novembril 2015. 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.
Urmas Klaas
linnapea

Jüri Mölder
linnasekretär
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