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Päevakord:
1) Kooli juurdeehituse arengud
2) Muud jooksvad teemad

Arutelu ja otsused kooli juurdeehitus:
1) Jaanuaris käis Tallinna linnapea hoolekogu kutsel kooliga tutvumas ning selgitamas
juurdeehituse tingimusi. Kuna kooli haldamine on korraldatud koos Vivatex OÜ-ga PPP
lahendusena, siis on Tallinna Linnavalitsusel kooli omanikuna keeruline juurdeehitus teha.
Linnapea lubas kohtumisel, et juriidilised küsimused saavad mingi selguse maiks. Kuigi
vahepeal on tekkinud eriolukord ja võib olla, et koolide haldamise juriidilised küsimused on
jäänud tahaplaanile, siis Kalamaja Põhikooli kooliperele on juurdeehitus kriitilise tähtsusega.
Otsus: hoolekogu kirjutab linnapeale kirja järelepärimisega, kas juriidilised küsimused on
lahendust leidmas ja kui need on eriolukorra tõttu edasi lükkunud, siis millal võiksime
järgmisi arenguid oodata.
Muude teemade arutelu:
2) Kooli ruumipuudus on suur. Lahendamaks probleeme ruumipuudusega seni, kuni
juurdeehitus tehakse, on vaja leida ajutisi lahendusi.
Otsus: direktor uurib kas ja kuidas ruumipuuduse leevendamiseks saaks kasutada
distantsõppe võimalusi tavaolukorras. Küsimus võetakse uuesti üles sügisel.
3) Kooli juhtkonnale valmistab muret, et kooli lõpuaktus traditsioonilisel moel jääb ära. Siiski
tehakse aktus vähemalt videoülekandega ja koolilõpetajad saavad osaleda.
4) Kooli 105. sünnipäeva tähistamise kulusid peab kokku tõmbama, kuna koolil on jäänud
mitme kuu jooksul omatulud (ruumide rentimine huviringidele) saamata. Kooli sünnipäeva
korraldamise eelarve on selle tõttu oluliselt väiksem, kui algsete plaanide realiseerimiseks
vajalik. Seega peab sünnipäeva korraldama kooli enda ruumides ja väiksemate kuludega.
5) Laiendatud hoolekogu ideekorjes väljendati lapsevanemate seas muret inglise keele
toimumise üle ühe rühmana väiksemates klassides, kus laste arv on kuni 24 õpilast. Kuna
Eesti põhihariduse rahastamise mudel ei võimalda kuni 24-lapsega klassis võõrkeele tundi
kahe rühmana teha, siis ei ole võimalik koolil kahte rühma teha. Suuremates klassides on õpe
diferentseeritud raskusastme järgi. Kuigi on lapsevanemaid, kellel on huvi ise laste keeleõpet
rahastada nii, et saaks keeleõpet pakkuda rühmatundidena, siis on ka selliseid
lapsevanemaid, kellel sellist huvi ei ole. Samuti ei ole selge, kuidas üldse sellise täiendava
keeleõppe finantseerimist teha nii, et tegemist ei ole lapsevanemate poolt riiklikult tagatud
tasuta põhihariduse finantseerimisega.

