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Koolitoidu maksumuse kooskõlastamine.
Klassikomplektide suuruse kooskõlastamine.
Ülevaade kooli remondi hetkeseisust.
Hoolekogu järgmise koosoleku kavandamine.

Arutelu ja otsused:
1. Koolitoidu maksumuse kooskõlastamine.
Toiduraha suuruse kinnitab HO juhataja direktori ettepanekul. Meie ülesanne on ettepanek
kooskõlastada. Tuginedes linna poolt makstava toetuse suurusele ja söökla personaliga
konsulteerimisele on direktor välja pakkunud järgmised maksumused: 1.-4. klass - 1 € (90 senti
maksab linn), 5.-9. klass 1,30 € (linn maksab 90 senti), pikapäevarühm 0,70 € (linn ei toeta). Taustaks,
et lubatud piirhinnad on 1.-4. klassis 1,15 €, 5.-9. klassis 1,36 €. Seega saab kool oluliselt soodsamalt
hakkama. Sellest ka minu ettepanek kooskõlastada direktori ettepanek.
Lisaks sellele palun kooskõlastada direktori ettepanek muuta proportsiooni, mis läheb toidurahast
toidule ja mis muudeks kuludeks. Praegu läheb muudeks kuludeks 35% ja direktori ettepanek on
suurendada seda 40%-le. Põhjuseks on söökla tegevuse ümberkorraldamine seoses Riia 25
õppehoone toitlustamise vajadusega (vt näiteks galeriist fotot termosest, millega hakatakse teise
majja toitu viima). Võrdluseks on teada, et mitmete teiste toitlustajate puhul on toidule jääv raha alla
50%. Niisiis on ka siin soov mõistlik ja minu ettepanek seda toetada.
Otsus: Hoolekogu toetab MRK toiduraha maksumuse kehtestamist järgmiselt: 1.-4. klass - 1 €, 5.-9.
klass 1,30 €, pikapäevarühm 0,70 €. Samuti toetab hoolekogu direktori ettepanekut kasutada
toidurahast toidule 60% ja muudeks kuludeks 40%.

2. Klassikomplektide suuruse kooskõlastamine.
Klassikomplektide suurus on kujunenud juba varasematel aastatel ja mõned muutused tulenevad
seoses õpilaste jätmisega klassikursust kordama. Sellest lähtudes on vajadus kooskõlastada järgmiste
klasside õpilaste piirarv (suurem kui 24): 3a - 25 õpilast, 3b - 25 õpilast, 5a - 28 õpilast (on nii juba 1.
klassist), 5b - 26 õpilast, 5c - 25 õpilast, 6b - 26 õpilast, 6c - 26 õpilast. Usun, et mõistate olukorda ja
olete nõus.

Otsus: Hoolekogu toetab MRK klasside õpilaste piirarvu kehtestamist järgmiselt: 3a - 25 õpilast, 3b
- 25 õpilast, 5a - 28 õpilast, 5b - 26 õpilast, 5c - 25 õpilast, 6b - 26 õpilast, 6c - 26 õpilast.

3. Ülevaade kooli remondi hetkeseisust.
Olukord on kurb, aga loodame, et asjad lähevad ainult ilusamaks. Riia 25 majas ei tehta päris kõike,
mis kevadel lubati. Vanemuise 48 on töös, aga asjad võtavad planeeritust kauem aega. Valmimas on
raportid tervisekaitse- ja päästeameti spetsialistilt, mis juhivad tähelepanu probleemidele. Palusin
need avalikustamisel direktoril ka meile edastada, et oleksime olukorraga kursis. Et foto on parem kui
pikk
jutt,
siis
viitan
galeriid
tänasest
ringkäigust:
https://picasaweb.google.com/105969909544924516150/MRK29082012?authkey=Gv1sRgCJmGubrl
ovm3OQ. Järgmisel koosolekul vaatame üle, mis seisus asjad on.
Arutelus peetakse oluliseks jälgida, et kiirustamine ei tekitaks probleeme kvaliteedis. Samuti
palutakse täpsustada ehitaja lepinguline tööde lõpetamise tähtaeg ja (kui on) kokku lepitud uued
ehituse lõpetamise tähtajad. Arvestades töö olulisust tuleks suhelda ehitajatega, et nad seaksid kooli
valmimise enda jaoks prioriteediks nr 1. Sellega seoses oleks vaja teada, mida Tartu LV ja Riigi
Kinnisvara on teinud või planeerinud. Võiks kaaluda neile meie muret väljendava pöördumise
tegemist. Direktoril palume hoida hoolekogu kursis õppetööd takistavate tööde edenemisega. Peep
Peterson uurib abilinnapea Tiia Teppanilt, millised on linna plaanid ehituse kiirendamisel. Pärast
kooliaasta algust arutame direktoriga, kas on vajalik hoolekogu erakorralise kriisikoosoleku
kokkukutsumine.

4. Hoolekogu järgmise koosoleku kavandamine.
Ettepanek on teha koosolek oktoobris pärast lastevanemate üldkoosolekut. Üldkoosolekul ja enne
seda õpetajate infominutites annan mina tagasisidet kevadisest lastevanemate küsitlusest. Samuti on
siis päevakorras hetkeseis ehituses jms. Selleks ajaks saab selgeks ka eelmisel korral õhku jäänud
meditsiiniteenuse reguleerituse küsimus. Samuti vaatame üle meie aastase töökava. Täiendavad
ettepanekud päevakorda on teretulnud. Kuna üldkoosolek toimub oktoobri alguses ja eelmisel
õppeaastal sobis koosolekuks teile neljapäev, siis pakun välja, et hoolekogu koosolek võiks toimuda
18. oktoobril kl 18-20. Ootan tagasisidet aja sobivuse kohta.
Kõik koosolekul osalenud leiavad, et 18. oktoober on koosolekuks sobiv aeg ja seega on aeg kokku
lepitud.
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