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1. Ülevaade koolisööklast. Rahuloluküsitluse tulemused.
 25.11.-18.12.2015 toimunud rahuloluküsitluse kokkuvõte Daily_koolilouna_Tartu Forseliuse
Kooli_2015 lisatud kooli kodulehele antud protokolli juurde.
 Söökla juhataja andis ülevaate pärast küsitlust toimunud muudatustest:
 Ei kasutata maitsetugevdajaid ega ka puljongipulbrit. Kasutusel vaid naturaalsed
maitseained ja -taimed (sool, pipar, loorber, seller, basiilik).
 Alates detsembrist 2015 ei kasutata sulfideeritud kartulit. Kasutatakse tavalist 48 h
realiseerimsiajaga kartulit.
 Püütakse vältida nisumakarone ja harjutatakse lapsi täisteramakaronidega.
 Kastmeid ei valmistata enam vorstist, viinerist ja singist, vaid erinevast lihast ja kalast.
 Baltic Restaurants AS toitlustab 47 kooli üle Eesti ja menüü on koostatud tsentraalselt.
 Puhveti valik on jäänud väiksemaks, septembris vaadatakse taas kord üle.
 Arutleti söögi välimuse ja maitse üle.
OTSUSTATI informatsoon teadmiseks võtta.
ETTEPANEK muuta küsitlust lapsevanematele. Toidu maitse, välimus, lisandi ja toorsalati valik,
teeninduse kiirus. Mulle maitsevad meie söökla toidud. Suhted koolisöökla töötajatega. Nendele ja
teistele küsimustele ei ole lapsevanemal võimalik vastata, sest üldjuhul ta ei külasta kooli sööklat
igapäevaselt ja reaalselt seal ei söö.
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2. Kooli arengukava 2017-2020 lõppversioon - Jüri Sasi, Kristi Mumm
 Arengukavasse tehakse oluline muudatus. Kaotakse ära õppesuundade süsteemi ning
rikastatakse valikainete nimekirja. Valikainete rohkus annab õpilastele võimaluse tutvuda
erinevate põnevate valdkondadega ning panna ennast proovile erinevatel aladel ja avastada
oma huvid.
6.-8.klassi õpilased saavad valida 9 erineva praktilise, põneva ja loova valikaine seast:
 Hakkame ajakirjanikeks!
 Väitlus ja kõne
 Robootika ja mehhatroonika
 Rännak filmimaailmas
 Sõbralik tarbimine
 Õppimine avastades „Ahhaa“
 Loodussõbralik matkamine
 Loovkirjutamine
 Fotograafia
Nimetatud valikainetest saab õpilane 3 aasta jooksul läbi käia 6, kuna üks valikaine kestab pool
aastat. Seega ühes õppeaastas peab saab õpilane valida 2 valikainet. Valimine toimub kevadel
(valitakse endale sobiv aine järgneva õppeaasta I poolaastaks) ja talvel (valitakse endale
huvipakkuv aine jooksva õppeaasta II poolaastaks). Igale õppeainele on arvestanud umbes 13-14
õpilast. Seega kui õpilane ei saa esimesel korral oma valitud ainele registreerida, siis on võimalik
seda teha uuel poolaastal. Ühte ainet saab valida vaid ühel korral. Koos õpivad 6.-8.klassi õpilased
ehk siis valikained hakkavad olema klassiülesed. Valikaineid ei ole hindelised, vaid on
arvestuslikud. Valikainetele saavad õpilased registreerida Stuudiumi kaudu.
 Ruumide osas kehtib 2016 suve remont keldrikorrusel ja seitsmes klassiruumis.
 2016/17 õa avatakse 3 klassiparalleeli, mis suurendab ruumikitsikust. Arengukavasse on
lisatud õuemaja renoveerimine/lammutamine ja/või uus juurdeehitus, kus asuksid käsitöö- ja
kodunduse, tehnoloogia jm ruumid. See vabastaks 1. korruse ruumid, kuhu saaks teha klassid,
mis omakorda leevendaks ruumipuudust.
OTSUSTATI 2 õppesuuna likvideerimine ja 9 erineva valikaine valimise võimalus heaks kiita.
Hoolekogu tutvub arengukava lõppversiooniga, vajadusel esitab täiendavad ettepanekud ja annab
oma nõusoleku elektroonselt.
3. Ametiühing
TFK a/ü usaldusisik Malle Partsioja saatis kirjaliku kokkuvõte a/ü tööst:
 Ametiühing on jätkuvalt populaarne organisatsioon, enamus õpetajaid on liikmed.
 Linna tasandil oleme kaasa rääkinud kollektiivlepingu teksti koostamisel, mina olen ka
Tartu Haridustöötajate Liidu juhatuses.
 Koostöö kooli uue juhtkonnaga sujub hästi. Õpetajad said kaasa rääkida töö tasustamise
aluste põhimõtete koostamisel. Mul on väga hea meel, et direktor peab sellist dokumenti
oluliseks.
 Koolivaheaja tööplaani koostamisel on olnud ka a/ü sõnaõigus.
 Tunniplaani tegemisel arvestatakse võimalikult palju õpetajate soove ja võimalusi, sest
mõned õpivad või töötavad ka mujal.
 Aasta Õpetaja kandidaadiks said ettepanekuid teha kõik õpetajad.
OTSUSTATI informatsoon tedmiseks võtta.
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4. Kohal algatatud küsimused
4.1. Tehti ülevaade ja anti tagasisidet 10.mail tänavakunstnike Jérome Plouzeau ja Vladimir
Brovini käe all valminud hoovimaja graffiti kohta.
4.2. Ettepanek katta ka õuemaja Tehase tn poolne sein graffitiga. Kool on nõus alustama
vastavate ettevalmistuste ja töödega augustis 2016. Avatakse ka oma konto, sest eelnevalt
kasutati raha kogumiseks Lille Maja noortekeskuse kontot.
4.3. Arutleti kooli territooriumi võimaliku sisustamise üle (istumispingid, õuesõppe klass,
turnimisvahendid jm). Arutelu jätkub.

Järgmine hoolekogu koosolek toimub septembris 2016 kell 17.00 ruumis 100.
PÄEVAKORD:
1) 2015/16 õa õppetöö tulemused - Kristi Mumm.
2) Ülevaade 2016 a remondist - Jüri Sasi.
3) 2016/17 õa HK tööplaan.
4) Kohal algatatud küsimused.
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