Loo Keskkooli hoolekogu koosolek
14.03.2017
Algus kell 17.30
Lõpp kell 18.45
Koosoleku juhataja: Silja Risti
Protokollija: Gerli Liivet
Osalesid: Silja Risti, Sirje Aava, Gerli Liivet, Allar Veelmaa, Kätlin Ütsik, Ewa Metsis, Vello
Voog, Carmen Viherpuu.
Külaline: Ants Rebane
Puudusid: Elo Sepp, Anna-Maria Kulbert, Triin Krünberg, Jüri Paavel, Robert Näär
Hoolekogu koosoleku päevakorra punktid on:
1. Koolivorm
2. Kooli koduleht
3. Jooksvad küsimused

Arutati:
1. Koolivorm.
Risti on suhelnud ja ka kohtunud koolivormi pakkujaga ning annab hoolekogu liikmetele
ülevaate. Tehti uued kavandid, Silja tõi kaasa ka värvinäidiseid. Rohelise värvi näidis tundub
rohkem meeldivat. Polodele trükitakse logo ja kardiganil ning vestil on tikitud koolilogo.
Valgel roheline logo, teistel värvidel valge logo. Voog teeb ettepaneku, et näidised võiksid
mannekeenide seljas ja kõikidele näha olla.
Otsustatud: Polo, vest ja kardigan on põhivalikus. Võimalik et lisatooteid lisame alles siis
kui esmane koolivormi juurutamine on edukalt käivitunud.
2. Kooli koduleht
Oma koht koolivormile, kust on leitavad nii statuut kui ka tellimisinfo.
Hetkel on kooli kodulehelt puudu hoolekogu esimehe ja aseesimehe kontaktinfo ning samuti
ei ole võimalik lugeda hoolekogu protokolle.
Otsustatud: Direktor Rebane lubas puuduva info (meiliaadressid ja protokollid) koolilehele
lisada.

3. Teised küsimused

3.1.
Direktor Rebane teatab, et valminud on kooli sisehindamise aruanne. Teeb
ettepaneku, et selle kinnitamine võiks jääda e-hoolekogusse, et kõigil oleks aega
dokumendiga tutvuda ja oma arvamust avaldada. Kooli arengukava tugineb
sisehindamise aruandele ning valmimas ka valla hariduse arengukava.
3.2.
Loo Keskkooli uus põhimäärus on samuti valminud. Dokumendist on
eemaldatud esinenud kordused seadustega. Rebane sooviks ka sellele hoolekogu
hinnangut.
Otsustatud:
Hoolekogu
on
nõus.
E-koosolek
mõlema
dokumendi
heakskiitmiseks/tagasilükkamiseks planeeritakse 31.03.2017. Rebane saadab materjalid
tutvumiseks. Kommentaarid aegsasti. Tagasilükkamine peab olema ka põhjendatud.
Direktor Rebane teavitab, et seoses noorte seas levivate ohtlikke mängudega on tema
poolt antud õpetajatele suunis jälgida oma klassi lapsi. Direktor on arvamusel, et iga
õpetaja lähtub individuaalselt, kui palju ja mida ta klassis räägib ning lähtub põhimõttest,
et kui laps ei tea, siis ta ka ei proovi. Hoolekogu liikmed enamuses ei nõustunud antud
seisukohaga ning nägid vajadust ühtse sõnumi koostamiseks, mis aitaks õpetajaid.

3.3.

Järgmine hoolekogu 9.05.2017 kell 17.30
Teema: Mobiiltelefonide kasutamine koolis

