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PÄEVAKORD:
1. 2016-17 õa õppetöö tulemuste analüüs.
2. Arvamuse avaldamine kooli 2017-2021 arengukava kohta.
3. Nõusoleku andmine klassile seaduses sätestatud täitumuse ülemisest piirnormist suurema
klassi täitumuse piirnormi kehtestamiseks.
4. Pedagoogide ametikohtade täitmiseks konkursi läbiviimise korra kehtestamine.
5. Kohal algatatud küsimused.
6. Remondijärgne ringkäik koolimajas.
1. 2016-17 õa õppetöö tulemuste analüüs.
Õppejuht Kristi Mumm andis ülevaate 2015-16 õa õppetöö tulemustest (keskmine hinne,
õppeedukus, käitumine, puudumine jm).
OTSUSTATI informatsoon teadmiseks võtta.
2. Arvamuse avaldamine kooli arengukava eelnõu kohta.
− Tõnu Ints tegi ette paneku täpsustada, mitut klassiruumi ja õpetajat oleks 2020-21 õppeaastaks
vaja seoses õpilaste arvu järk-järgulise suurenemisega (igal aastal 3 uut klassikomplekti senise
2 asemel).
− Kool teeb linnale ettepaneku muuta eelarve strateegiat. Tõsta hoovimaja ehitust ettepoole ja
vabanenud ruumid koolihoone I korrusel ehitada klassiruumideks.
ETTEPANEK täiendada arengukava punkti nr 3 täpsema ruumiprognoosiga.
3. Nõusoleku andmine klassile seaduses sätestatud täitumuse ülemisest piirnormist
suurema klassi täitumuse piirnormi kehtestamiseks.
Kooli ettepanek suurendada õpilaste arvu 7a klassis 26 õpilaseni, 7b klassis 27 õpilaseni ja 9
klassis 28 õpilaseni. Klassiruumides on loodud kuni 28-le õpilasele tervisekaitse nõuetele vastavad
tingimused.
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OTSUSTATI anda HK nõusolek.
4. Pedagoogide ametikohtade täitmiseks konkursi läbiviimise korra kehtestamine.
HK vaatas üle konkursi läbiviimise korra punktid: üldsätted, konkursi väljakuulutamine,
konkursikomisjoni moodustamine ja kokkukutsumine, komisjoni töölord ja komisjoni otsus.
OTSUSTATI kehtestada Tartu Forseliuse Kooli pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks
korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord.
5. Remondijärgne ringkäik koolimajas.
− Vaadati üle 5 algklassi ruumi, geograafia klass ja 2 õpiabi ruumi. Kõikides klassides on
põhjalikult remonditud laed, seinad ja põrandad. Igas klassis on valamu (välja arvatud klass
303), kolmes klassis on ka kõik uued õpilaste lauad ja toolid.
− Põhjalikult on renoveeritud keldrikorrus, õpilastele on garderoobis loodud väga head
tingimused: tugevad metallist kapid, kahel kõrgusel asetsevad nagid, puidust istmed, eraldi
nišš välisjalanõude hoiustamiseks. Lähiajal paigaldatakse veel peeglid ja uksed ning
sisustatakse garderoobi viiv koridor. Eraldi garderoob on ka õpetajatele.
OTSUSTATI informatsoon teadmiseks võtta. HK jäi remondiga rahule.
6. Kohal algatatud küsimused
6.1. Edasised remondiplaanid:
− Linna eelarvest ette nähtud rahadega on plaanis remontida II korruse 2 klassiruumi.
− Kool kaalub võimalust teha koolihoone kahe tiiva vahele 2-korruseline juurdeehitus
(kunstiklass ja käsitöö- ning tehnoloogiaõpetuse ruumid).
6.2. Loré Sõerunurk tegi lühiülevaate oma tegemistest Tartu Miina Härma Gümnaasiumis.
Vastuseks direktori küsimusele TFK hariduse kvaliteedist, ütles Loré, et ei tunne uues koolis
millestki puudust, mida Forseluse Koolil andmata või tegemata oleks jäänud.
6.3. Õppealajuhataja ametikoht on ümber nimetatud õppejuhi ametikohaks, millel jätkab tööd
Kristi Mumm.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub 02.11.2016 kell 18.00 ruumis 100.
PÄEVAKORD:
1) HK esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine.
2) 2016/17 õa HK tööplaan.
3) Eelarve projekt.
4) Kohal algatatud küsimused.
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