
Sinimäe Põhikooli hoolekogu  

Protokoll nr 2  Aeg: 30.10.2014 

Toimumiskoht: Aia 1, Sinimäe 

Algus: 16.00 Lõpp: 18.00 

Kohal: Margit Maksimov, Aare Objartel, Andrei Levandovski, Kai Kiiver, Natalia Vakulina, 

Heiki Roots, Külli Priske, Angelina Pällo. 

Puudus: Natalia Nikandrova 

Kutsutud: kooli direktor Evald Teetlok 

PÄEVAKORD: 

1. Sinimäe Põhikooli eelarveprojekt aastaks 2015 

2. Üritustekava 2014/2015 

3. Hoolekogu tööplaan 

4. Sinimäe Põhikooli arengukava 

5. Muud küsimused 

1. Kooli eelarveprojekt aastaks 2015 

Sinimäe Põhikooli direktor tutvustas kooli eelarvet ja andis ülevaate kuludest ja tuludest. 

Enamus kuluartiklitest jäävad eelmise eelarve summadega samaks. Seoses uue hoone 

valmimisega on majandus-ja infotehnoloogiakulud puudulikud. 

Otsustati: Info võeti teadmiseks. Täpsustada majandus- ja infotehnoloogiakulusid. 

Ettepanek: Võimalusel tõsta palgafondi ja viia töötasud eesti keeles õpetavate õppeainete 

osas naaberomavalitsustega võrdsetele alustele.  

Ettepanek: osaleda erinevates projektides, mille kaudu on võimalik saada täiendavaid 

tutvusi, kogemusi ning finantseeringut. E. Teetloki sõnul kool seda ka teeb, aga kui kellelgi 

on mõtteid, on need teretulnud. 

2. Ürituste kava 2014/2015 

E. Teetlok tutvustas ürituste kava. Kava koostamisel oli eesmärk, et üritused oleksid seotud 

rahvakalendri tähtpäevade ja rahvuslike pühadega. 

M. Maksimov tegi ettepaneku korraldada kevadel ühine jalgrattamatk ja talvel perepäev, mille 

käigus rajada lumelinn ning puhastada tiik- liuväljaks. 

Otsustati: Info võeti teadmiseks, toetada ürituste korraldamist. Perepäevade organiseerimise 

eest vastutab hoolekogu. 

 



3. Hoolekogu tööplaan 

Arutelu, millised ülesanded hoolekogu ees ootavad.  

 Võimalusel läbi viia hoolekogu koolitus. Soovitavalt 2014 a. Direktor täpsustab, 
teavitab. 

 Sinimäe Põhikooli kodukord – jaanuar 2015 

 Sinimäe Põhikooli arengukava – oktoober 2014, jaanuar 2015. Direktor hoiab 
hoolekogu kursis ja kutsub aruteludele. 

 Sinimäe Põhikooli eelarveprojekt 2015 – okt, nov 2014 

 Ringitegevus – jaanuar 2015 

 Sinimäe Põhikooli põhimäärus – jaanuar 2015 

 Sinimäe Põhikooli kriisiplaan  

 Arenguvestluse läbiviimise kord 

 Ajurünnak „Kuidas meelitada lapsi meie kooli?“ 

Otsustati: esialgne kava, mida tuleb veel täiendada. 

4.Sinimäe Põhikooli arengukava 

E.Teetlok tutvustas kooli arengukava uuendamise protsessi. Praegune kava kehtib kuni 

31.detsembrini 2014. Uue arengukava missioon, visioon ja põhiväärtused on uuendamisel 

ning kõigil on võimalus kaasa rääkida. Kehtiv arengukava on kooli kodulehel. 

Otsustati: Info võeti teadmiseks. Direktor saadab arengukavaprojekti hoolekogu 

liikmete meilidele ning annab teada, kuna toimuvad arutelud. 

5.Muud küsimused 

 Vaadati üle hoolekogu töökord, keskendudes ülesannetele. 

 Kooli kriisiplaan tuleb üle vaadata ja täiendada.  

 Tutvuda kooli sisekorra eeskirjadega. 

 Hoolekogu töö info jagamine.  

Otsustati: hoolekogu koosseis, protokollid ja koosolekute toimumise info panna kooli 

kodulehele, et see oleks kõigile kättesaadav. 

 Laste nimekirjade avalikustamine.  

Otsustati: laste nimed klasside kaupa panna kooli kodulehele, eelnevalt küsida 

vanematelt kirjalik nõusolek. 

Protokolli lisad: 

 Eelarve tabel 

 Ametiasutuse koosseisunimestik 

 Oktoobri ja novembri ürituste kava 

 

Koosoleku juhataja:  Koosoleku protokollija: 

Margit Maksimov  Külli Priske 


