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TARTU FORSELIUSE KOOLI HOOLEKOGU PROTOKOLL 
 
Tartu          09.03.2016 nr 3 
 
Algus kell 17.00, lõpp 18.20 
 
Juhatas: Tõnu Ints 
Protokollija: Kadi Ilves 
Osalejad: Tõnu Ints, Peeter Jõeloo, Kristel Vask, Kadi Ilves, Aiki Aavik, Kärt Soieva 
(asendusliige) 
Puudujad: Loré Sõerunurk 
Kutsutud: direktor Jüri Sasi, õppealajuhataja Kristi Mumm 
 
PÄEVAKORD: 
1. II trimestri õppetöö tulemuste analüüs - Kristi Mumm. 
2. Ülevaade kooli arengukavast 2017-2020 - Jüri Sasi, Kristi Mumm. 
3. Ülevaade 2016. aasta remondist - Jüri Sasi. 
4. Perespordipäev 02.04.2016 - Jüri Sasi. 
5. Kohal algatatud küsimused.  
 
1. II trimestri õppetöö tulemuste analüüs - Kristi Mumm. 

Võrreldes I trimestriga on II trimestri õppeedukus veidi langenud, aga käitumine paranenud. 
Haiguste perioodi tõttu on puudumiste arv suurenenud. Õpilased on olnud edukad olümpiaadidel, 
konkursitel ja eriti spordivõistlustel. 
OTSUSTATI informatsoon tedmiseks võtta. 
 
2. Ülevaade kooli arengukavast 2017-2020 - Jüri Sasi, Kristi Mumm. 

Hoolekogu tutvus arengukava projektiga. Esitati täpsustavaid küsimusi seoses vanemate 
koolitamise, huviringide ja õppesuundadega. 
 
OTSUSTATI informatsoon teadmiseks võtta. Toetati 3 õppesuunda: kirjandus-meedia, looduse-
keskonna ja eriti reaalainete õppesuunda. Hoolekogu saadab koolile täiendavad ettepanekud ja 
märkused 21.märtsiks 2016. 
 
3. Ülevaade 2016. aasta remondiplaanidest - Jüri Sasi. 
 Keldrikorruse uus garderoob (põrand, seinad, laed, elekter, ventilatsioon, viimistlus). 
 6 klassiruumi remont (põrandad, vesi, valgustus, värvimine). 
 Esialgse plaani kohaselt pidi remont algama aprillis ja sellele kuluma 105 000 €. 
 Hetkel taotleb Linnavarade osakond Tartu linna lisaeelarvest veel 100 000 € ja remont peaks 

algama mais. 
OTSUSTATI informatsoon tedmiseks võtta. 
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4. Perespordipäev 02.04.2016 - Jüri Sasi. 
 Spordipäeva korraldab kool Vanematekogu ettepanekul TULUKESE projekti raames. 

Eesmärgiks laste, vanemate ja kogukonna ühistegevuse arendamine. Projekti toetusel osteti 
koolile sõudeergomeeter ja kaetakse perspordipäevaga seotud kulud. Kool omalt poolt ostis ka 
teise sõudeergomeetri. 

 Direktor tegi ülevaate perespordipäeval planeeritavatest tegevustest (võistkondade 
orienteerumine, loeng rühist, koolilõuna, õpetajate-lastevanemate võistlused).  

OTSUSTATI informatsoon tedmiseks võtta ja spordipäeval aktiivselt osaleda. 
 

5. Kohal algatatud küsimused. 
5.1. Arutelu Karlova linnaosa liiklustiheduse üle.  
 Jalakäijatel ja bussidel on raske liigelda, kohati kitsad ja täispargitud tänavad, teatud tänavaid 

kasutatakse läbisõiduks. 
 Tehti ettepanek seista kooli ja kogukonnana ohutu liiklemise eest. 
5.2. Ettepanek avada Teguri tn poolne värav ja plaatide sissekäigutee, et vähendada Tehase tn 

liiklust hommikutundidel ja muuta olukord ohutumaks. 
 Kool lubas asjaga tegeleda. 

 
Järgmine hoolekogu koosolek toimub 11.05.2016 kell 17.00 ruumis 100. 
PÄEVAKORD: 
1) Ametiühing. 
2) Kooli arengukava lõppversioon - Jüri Sasi, Kristi Mumm. 
3) Ülevaade koolisööklast. Kutsuda esindaja, et saada ülevaade küsitlustulemustest või saadab 

esindaja need elktroonselt. 
4) Kohal algatatud küsimused.  

 
 
 
 
 
 
__________________________     _________________________ 
Tõnu Ints        Kadi Ilves 
Hoolekogu esimees       Protokollija 
  


