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Päevakava 

 

Täna toimuva Loo keskkooli hoolekogu koosoleku päevakava: 

1. Kooli arengukava 

2. Kooli juubel 

3. Kooliõde 

4. Koolivorm 

5. Jooksvad küsimused. 

 

Arutati: 

1. Kooli arengukava: Eelmine arengukava oli 47 lk, uus tuleb 2-3 lk, kuna nõudmised 

arengukava koostamisele on muutunud. Direktor jagas tutvumiseks "IT arengukava 

2017-2020".  

Koolivaheajal toimus kooli õpetajatele ja personalile Tartu Ülikoolist tellitud väärtuste 

koolitus. Sealt saadi ideid ja otsustati, et järgmise perioodi arengukavva lisatakse kooli 

väärtusteks: koostöö, hoolivus, avatus, turvalisusja isamaalisus. Isamaalisus oleks 

väärtus, mis võiks jääda arengukavasse sisse, traditsioonide ja õppekava kontekstis 

eelkõige. Plaan tuua arengukava märtsis hoolekogusse.  

2. Kooli juubel: Noorte volikogu loodab katta juubeli pidustustest 2000.- kirjutades 

projekti. Direktori mõte on, et 01.09.2017 aasta pidustus oleks avatud rahvale. 

Vanusepiirang osalemisel kaotatakse. Noortevolikogu otsib üritusele bändi. 

Planeeritakse sümboolset osalemistasu.  

20.10.2017 juubeliürituse vilistlastepeo osalustasu on planeeritud 15.-.  

Direktor pakub mõtte, et 21.02.2017 toimuv koolinoorte ball, võiks ehk juubeli 

kalendriaastat alustada.  

Harilik pliiats, mis oli planeeritud juubelikingituseks õpilastele ja vilistlastele, ei 

leidnud toetust. Ettepanek ikka kasutada toodet, millel on kasutegur. Tekib vaidlus, 

kas DVD on mõistlik kulutus.  

Viherpuu rõhutab, et esialgne eelarve võib ju rida-realt muutuda, summa on ikka 

10000.-.  



3. Kapid: Kas on võimalik kaaluda kappide ostmist, kuhu saaks laps oma asjad panna. 

Rentida välja? Tõuseb taas ruumipuuduse teema. Koridorid kitsad. Tulevikku vaadates 

lähitulevikus ei saa ka ruumipuudus lahendust, mis võimaldaks kappide ohutut 

paigutust. Hoolekoguliikmed teevad ettepaneku, et kaasatakse projekteerija koos 

sisearhitektiga, kes vaataks planeeringud üle ja teeks võimalusel ettepanekud ning 

soovitused siseplaneeringu muutusteks nii uues kui ka vanas osas eesmärgiga leida 

koht kappidele jne, mis annaks kooliruumile otstarbekama ja praktilisema kasutuse.  

4. Kooliõde: Hetkel on õe koormus 0,5 kohta. Hetkel ka keele teema, sest ta ei mõista 

nõuetele vastavat eesti keelt. Ta ei osale ka õppetöös. Direktor ootab, et hoolekogu 

teeb ettepaneku õe koormust tõsta 0,75 kohani. Viherpuu otsib välja, milline on 

kooliõe alluvussuhe, kes vastutab teenuse kvaliteedi eest, mis õigused on direktoril 

selles osas jne.  

5. Koolivorm: Risti suhtles firmaga otse - soov 4 erinevat polot ei ole firma mõttes 

mõistlik. Pakkumisel 2 värvi- valge ja/või tume roheline ja/või kollane. Ihule ei tahaks 

tikitud logo, siis eelistatult trükitult. Hoolekogu siiski soovib 4 erinevat polo-särgi 

värvi + kardigan + vest. Hea oleks protsessi kiirendada, sest siis jõuab uueks aastaks 

riided tellida.  

 

Uus koosolek 14.03.2017 kell 17.30 


