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I Koolibusside teenindamisest
Koolibusside hilinemine on probleemiks. 10. märtsil hilines koolibuss enam kui tund. Esitati
järelpärimine Jõelähtme valda, et ATKO teenindus paraneks. Valla, Harjumaa Ühistranspordikeskuse
ja ATKO vahelise kohtumise tulemusena:
1.
Sellest nädalast on vedajal eraldi Jõelähtme siseliinide teenindamiseks ootel reservbuss juhiga
juhuks, kui liinil olevate bussidega juhtub mõni ettenägematu intsident.
2.
Koolivaheajal tehakse Jõelähtme siseliine teenindavatele bussidele tehniline kontroll ja vajadusel
ka remont.
3.
Ettevõtte siseselt toimub juhtide keelekontroll ja vajadusel suunatakse juhid täiendavatele
keelekursustele.
4.
Järgmiseks nädalaks lepitakse HÜTKi ja ATKO bussijuhtide omavaheline kokkusaamine.
Arutatakse bussijuhtide ettepanekuid ja tähelepanekuid sõiduplaanide parandamiseks.
5.
Järgmisest veerandist hakkab HÜTK lepingu rikkumisel rakendama karmimaid sanktsioone (
ettekirjutuste asemel rahalised trahvid).
II Koolivorm
Eelnevatel koosolekutel juba arutamisel olnud koolivormi teemat arutati edasi. Maris oli teinud valiku
ning võtnud hinnapakkumised. Vesti hind 25 eur, polopluus 11 eur, kaelussall 2.50 eur (tellimisel 200
tk). Kaelussall võiks olla ka kingitusena, mida kool saab kinkida.
Valla eelarve koolivormi ostmist ette ei näe. Vormi peaks saama iga lapsevanem ise soetada vastavas
keskkonnas. Arutamisel oli, kas vorm peaks olema kohustuslik või vabatahtlik, kas tuleks teha küsitlus
laste ja/või lastevanemate hulgas. Niisamuti arutati värvivariatsioonide üle.
Hoolekogu otsus:

1) Maris uurib järele netikeskkonnas üksiktellimuste võimaluse lapsevanema jaoks, näidiste saamise
kooli.
2) Olga edastab Marisele kooli sümboolika pildifailidena.
3) Hoolekogu otsus on, et koolivormi kandmise otsustab hoolekogu, kui lastevanemate esindus.
Küsitlust ei tehta. Koolivormi kandmine peab saama tavaks.
4) Koolivormi valik - tume vest (must/hall/sinine), polosärk - pidulikemaks hetkedeks on valge
(kandmine koos vestiga), igapäevaseks kandmiseks on mõned värvid lisaks (värvi valik on veel
otsustamisel)
5) Koolivormi kandmine saab olema kohustuslik kooli esindamisel, igapäevane kasutus on auasi.
III Nutiseadmed
Eelmisel Hoolekogu koosolekul vastu võetud otsus, et nutiseadmeid on koolipäeva jooksul keelatud
kasutada, v.a õppetööks ettenähtud vahendite kasutamine ning keelust üleastujad on kohustatud
nutiseadme hoiule andma. Olga ja Jarek andsid tagasisidet, et õpilased on keelu väga hästi vastu
võtnud ning nutiseadmete kasutamine ei ole enam probleemiks.
Hoolekogu - kiidame kõiki, kes ühise heaolu nimel on andnud oma panuse. Nutiseadmeid me niisama
koolis enam ei kasuta. Õppetöö vajadusel annad selleks loa õpetaja.
IV Trimestrid
Olga lühikokkuvõte trimestrite ja koolivaheaegade teemal. Trimestrite puhul lähtuti sellest, et nende
pikkus oleks sama päevade arvuga. Koolivaheaegade puhul tekkis vajadus teha otsus talvevaheaja
osas, kas lõpetada see 04.01 või 08.01, millest tulenevalt sõltub ka suvevaheajale minek vastavalt kas
siis 08.06 või 12.06. Et talvevaheaeg liiga lühike oleks, siis hoolekogu leidis parem olevat jätta
talvevaheaeg sama pikaks, kui ta seni on olnud (2 nädalat).
II Trimester läheb väga III vaheajaga kokku, kuid viimasele trimestri nädalale on planeeritud
projektinädal, millega seonduvalt trimestri lõpetamisega seonduvad tegevused on kavandatud enne
vaheajale minemist.
Hoolekogu kinnitab:
Trimestrid:
I trimester 01.09 - 30.11.2017
II trimester 01.12.2017 - 09.03.2018
III trimester 12.03 - 12.06.2018
Koolivaheajad:
I - 21.09-29.10.2017
II - 23.12.2017-07.01.2018
III - 24.02-04.03.2018
IV - 21.04-01.05.2018
V - 13.06-31.08.2018
V Digiarengukava
Olga saatis enne hoolekogu koosolekut tutvumiseks Digiarengukava. Digiarengukava on koostatud
aastate 2017-2022 kohta, kehtides sama kaua kui kooli arengukava. Digiarengukava eesmärgiks on
digipädevate õpetajate ning õpilaste koostöö tulemusena õppeprotsessi kaasajastamine, digitaristu
uuendamine ning haridustehnoloogi töökoha loomine.
Hoolekogu toetas kooli digiarengukava, vajadust digipädevust tõsta ning leida haridustehnoloog juba
selle aasta sügisest. Hoolekogu pooldab seda, et digiõpe peab olema pigem õppetööd toetav.

VI Kooli õpetajaskonna visiitkaart
Olga andis teada, et õpetajad soovivad siiski vaid ühispildi olemasolu kooli lehel.
Hoolekogu ettepanek on, et koolilehel oleks õpetajate kohta parem info, kuivõrd õpetajaskond on
kooli oluline visiitkaart. Seepärast teeme järgmise ettepanekuna anda õpetajatele võimalus enda
tutvustamiseks kirjutada mõned fraasid endast, koolist, õpetamisest.
Väga positiivne on kooli tutvustav video.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub 03.05 kell 17:30.
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