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1. Hoolekogu tööplaan
Arutelude käigus koostati hoolekogu tegevuse eesmärgid ja tegevusplaan.
OTSUSTATI:
Kool osaleb kevadel toimuval üle-riigilisel ettevõtmisel “Tagasi kooli”.
I Hoolekogu tegevuse eesmärgid
Koordineeerida ja aidata kaasa kooli tegevust toetavate organisatsioonide koostööd kooli õppe- ja
kasvatustegevuse paremate tingimuste loomisel. Tugevdada sidet kõigi lapsevanemate ja kooli
vahel. Aidata igati kooli juhtkonda hästijuhitud, avatud ja õppijasõbraliku kooli maine hoidmisel.
II Hoolekogu tegevusplaan





kooli eelarve ja investeeringute kooskõlastamine ja jälgimine
kooli ja kodu vahelise sideme tugevdamine läbi ühiste tegevuste
õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasa aitamine
kooli arengukava ja tegevuskava aruteludel osalemine

2. Kooli kodulehekülg
Lehekülg on valmimisel. Puudu on veel mõned dokumendid. Hoolekogu on valmis vajadusel
abistama.
OTSUSTATI:
Koduleht avaldatakse oktoobrikuu jooksul.
3. Kaerepere huvi- ja noortekeskuse ehitusprojekt
Koolihoone vanas tiivsa seisvatesse tühjadesse ruumidesse on kavandatud Kaerepere huvi- ja
noortekeskus. Projekt toimub hoolekogu ja MTÜ Arendusselts Koduaseme koostöös.
Ehtitusprojekti rahastamiseks on esitatud taotlus LEADER meetme 4.1. sügisvooru. Projekti toetab
annetustega kogukond. Tulemused selguvad oktoobri esimestel nädalatel. Tõnis Kurisoo esitles
valmivat ehitusprojekti ja tõi välja kitsaskohad. Koolihoone pööning vajab soojustust, et vähendada
küttekulusid.
OTSUSTATI:
Ehitusprojekt valmib 2012. aasta lõpuks.
4. Koolivorm
Jätkati kevadel alustatud arutelu ühise koolivormi asjus. Võrreldi koolivesti ja -kampsunit.
Vastupidavuse ja seega pikema kandmise võimalusega osutus eelistatuks vest. Vormi kandmine
oleks vabatahtlik.
OTSUSTATI:
Võtta vestidele uus hinnapakkumine ja seejärel viia läbi küsitlus lastevanemate hulgas. Vastused
kogutakse kokku 31. oktoobriks.
5. Kooli 145. sünnipäev
Direktor Andres Saks tutvustas esialgseid plaane. Sünnipäeva tähistatakse 1. detsembril 2012.a.
OTSUSTATI:
Tähtpäevaks ilmuvasse voldikusse lisatakse info valmiva huvi- ja noortekeskuse kohta ning MTÜ
Arendusselts Koduaseme arvenumber keskuse ehituse toetamiseks.
6. Tahvelarvutite soetamine koolile
Lapsevanemad tegid ettepaneku soetada koolile tahvelarvutid. Kaasaegse arvutitehnikaga tundides
töötamine mitmekesistaks õppetööd ja annaks lastele oskuse töötada tahvelarvutiga.
OTSUSTATI:
Esitada rahastamistaotlused erinevatele programmidele nt Hasartmängumaksu Nõukogu ja
Kohaliku Omaalgatuse Programm.

7. Koolitoit
Käesolevast aastast kasutab kooli toitlustav ettevõte Kaerepere lasteaia kööki. Lastevanemad
tundsid huvi koolitoidu kvaliteedi ja hinna vastu. Direktor Andres Saks andis ülevaate toitlustuse
teemadel. Ühe päeva maksumus on 1,18€, millest 0,98€ maksab vald ja 0,20€ lapsevanem. Lisaks
maksab vald kokale miinimumpalga. Toidu kvaliteeti ja portsjonite suurust jälgib koolipersonal.
8. Jooksvad küsimused
Direktor Andres Saks andis ülevaate kooli hetkeseisust ja tulevikuplaanidest. Lõpetamisel on
tuletõrjesektsiooni ehitus. Paigaldada on vaja kaks metallust tagavaraväljapääsudele. Eelarve selle
teostamiseks on väga kriitiline. Koolihoone katus on amortiseerunud ja vajab väljavahetamist. See
on üheks suuremaks investeeringuks lähiaastetel. Kaugkütte hinnatõusuga seotud kulutuste kasvu
on lubanud vald toetada. Koolil on olemas arengukava aastateks 2011-2013. Selle aja möödumisel
vaadatakse arengukava üle ja tehakse vajalikud parandused-täiendused.
Hoolekogu kinnitas oma valmisolekut tegelemaks lastevanemate soovide ja probleemidega, kui ei
soovita otse õpetajate poole pöörduda. Klassijuhatajad informeerivad lapsevanemaid sellest
võimalusest.
Õpetaja Veera Mahlakas andis ülevaate uute õppekavadega seotud õppekirjandusest. Õpikute sisu
on keerukamaks tehtud. Täiendavaid vahendeid riik uue õppekirjanduse soetamiseks ettenäinud
pole, mis pingestab omakorada kooli eelarvet.
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