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Kinnitatud päevakord:        
     

1. 2014/15 õa I poolaasta õppe- ja kasvatustulemuste analüüs  
2. Õpilaste hindamiskorra muudatuste tutvustamine 
3. 2014 majandustegevuse aruanne 
4. MTÜ Pae Heategu majandusaruanne 
5. Liikluse korraldamine kooli territooriumil 
6. Arengukava 2015-2017 tegevuskava tutvustamine 
7. Jooksvad küsimused 

 
 
Kuulati: 

1. Õppealajuhataja S.Kast tutvustas I poolaasta õppetulemusi. Õppetulemuste kvaliteet on 
96% ; õpetatuse tase – 2.tase, mis on hea näitaja.  

2. S.Kast tutvustas muudatusi õpilaste hindamiskorras p.2 “…Protsessi – ja 
kontrollhindamisel kasutab õpetaja märki “O” (ootus). Töö täitmiseks ettenähtud tähtaja 
möödumisel “O” asemele paneb õpetaja välja hinde. Õppeperioodi lõpuks õpetaja on 
kohustatud eemaldama “O” märgi e-päevikust.” 

3. Majandusjuhataja V.Didenko tutvustas 2014 majandustegevuse aruannet. Kool on 
teeninud omatulu 212000,00 eurot; projektides on saadud 89000,00 tuhat eurot. 2014.a 
majandustegevus on olnud väga tõhus, mis võimaldas uuendada kooli IKT vahendeid, 
soetada koolimööblit ning tööpinke poiste tööõpetuse tundide läbiviimiseks. 

4. V.Didenko tutvustas 2014.a MTÜ Pae Heategu majandustegevust. Lastevanemate abiga 
oli koostatud ja esitatud aruanne Maksu- ja Tolliametile. Laekunud vahenditest toetati 4 
kooli õpilase peret – 800,00, kes kaotasid 2014.a vanema; toetati raskustesse sattunud 



peresid ringitundide eest tasumisel – 1710,00; tasuti puuduv summa laagri toidu eest – 
200,00; viiele õpilasele (vähekindlustatud peredest)  tehti jõuludeks kingitus; 200,00 
eurot kanti Märka ja Aita heategevusfondi.  

5. V.Didenko tutvustas kooli plaani ohutu liikluse korraldamiseks kooli territooriumil 
hommikutundidel, mis toimis koostöös Tallinna Liiklusameti spetsialistiga. 

6. I.Riitsaar tutvustas laiendatud hoolekogu koosolekule arengukava 2015-2017 
tegevuskava kolmeks aastaks, arengu põhisuundi. 

7. I.Riitsaar esitas informatsiooni kooli õpilaste arvu suurenemisest 2015/16.õa ja ruumide 
üürimise võimalusest Sikkupilli Keskkoolis. Kokku 7 varase keelekümbluse klassi. 
Küsimuse arutelu toimus Sikupilli  kooli juhtkonna ja Haridusameti esindjatega.  

8. Hoolekogu esimees D.Kutšer edastas info 20.02.2015 toimuva lastevanemate ja õpilaste 
vahel võrkpalliturniiri kohta; “Tagasi kooli” projektis osalemise kohta. Kutsus vanemaid 
aktiivsust näitama ning info edastama klassikoosolekutel lastevanematele. 

 
 
Otsused:  
 

1. Info teadmiseks võetud. 
2. Info teadmiseks võetud. 
3. Info teadmiseks võetud. 
4. Info teadmiseks võetud. 
5. Koostada informatiivne kiri lastevanemate teavitamiseks. Tutvustada infot e-kooli, kooli 

kodulehekülje kaudu. Vastutab kool. 
6. Info teadmiseks võetud. 
7. Info teadmiseks võetud. Lapsevanemaid informeerida üldkoosolekul.  
8. Info teadmiseks võetud. Andmed osalejate kohta edastada hoolekogu e-mailile. 

 

 

 

 

 

Dmitri Kutšer                                                                                           Aljona Tsernjuk 
Hoolekogu esimees                                                                                  Protokollija 
 

 

 

 

 


