
Protokoll 

Kalamaja Põhikooli hoolekogu koosolek  

Kuupäev:  28.11.2019 

Osalejad:  Vanesse Faith Andresson – õpilaste esindaja 

                             Anti Ainsaar – lapsevanemate esindaja noorem kooliaste 

                             Kristjan Leppik – lapsevanemate esindaja keskmine kooliaste 

                             Kesti Pära – õpetajate esindaja 

                             Peeter Järvelaid – linna esindaja hoolekogus 

                             Epp Kallaste – lapsevanemate esindaja vanem kooliaste 

Puudub Airi Uueda- lapsevanemate esindaja keskmises kooliastmes 

Päevakord: 

1) Esimehe valimine 

2) Pöördumine linnapea poole juurdeehituse teemadel 

3) 105. sünnipäeva tähistamine 20. novembril 2020  

4) Hommikupudrust huvitatute arv on liiga väike, et hommikuputru saaks pakkuda 

5) Laiendatud hoolekogu töökord ja kokku kutsumise aeg 

6) Majanduskoolitus 5. klassi lastele, tellitakse asjad, mida müüa ja teenida klassiraha 

7) Kalamaja päevad 

8) PGSi muudatusest tulenev kooli kodukorra muudatus 

Otsustati: 

1) Hoolekogu esimeheks valiti ühehäälselt Epp Kallaste. 

2) Juurdeehitus:  

a. esimese sammuna teeb hoolekogu kirjaliku pöördumise linnapeale – palume 

kohtumist lapsevanemate esindajatega. Epp Kallaste koostab kirja põhja ja saadab 

meili linnapeale, 

b. Kooli direktor saadab kutse linnapeale kooli käesoleva aasta jõulukontserdile. 

3) Kooli 105. sünnipäev järgmise aasta 20. novembril Salmes. 105. sünnipäeva 

korralduskomisjon on kokku tulnud korra ja kohtub uuesti jaanuaris. 

a. Järvelaid täpsustab järgmiseks hoolekogu koosolekuks, millal lõppeb remont Salmes.  

4) Hommikupudru soovijate arv oli väiksem kui tasuvuspiir. Tasuvuspiir on  30 last ja 

hommikupudru maksumus 30 senti kord.  Hoolekogu esimees annab probleemist teada 

laiendatud hoolekogu liikmetele, vajadusel arutatakse laiendatud hoolekogu koosolekul 

võimalikke lahendusi. 

5) Laiendatud hoolekogu koosoleku aeg – 9.01.2020. Päevakavas: 

a. Majanduskoolitus 5. klassidele, 

b. Hommikupuder, 

c. Ülevaade olukorrast kooli juurdeehitusega. 

6) Majanduskoolitus 5. klassides. Pakutakse projekti, milles võiksid õpilased osaleda – 

laiendatud hoolekogu koosolekule tuleb projekti eestvedaja ja tutvustab seda. Laiendatud 

hoolekogu otsustab, kas see on soovitav projekt. 

7) Kalamaja päevad on 18.-19. mai. Korraldajad käisid uurimas, millised on kooli huvid 2020. 

aasta Kalamaja päevadega seoses. Laste spordipäeva tõmmatakse kokku. Uuritakse, mida 



kooli poolt soovitakse ja kas keegi lapsevanematest sooviks aidata. Otsuseid sellel teemal ei 

tehtud.  

8) PGSi muudatused seoses läbiotsimise ja asjade hoiule võtmise võimalustega on vaja kirjutada 

kodukorda. Direktor kirjutab kodukorra muudatuse punktid ja jagab hoolekogu liikmetega 

puntide sõnastusi.  

 

 

 

Protokollis 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Epp Kallaste 


