JÄRVAKANDI KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 4
Järvakandi Kool
Koosolek toimus aadressil Nõlva 16, Järvakandi
18.04.2022, algus kell 17:30, lõpp 19.00
Juhatas:
Protokollis:
Võtsid osa:
Puudus(id)
Kutsutud:

Villy Võrk
Airika Troost
Villy Võrk, Katrin Anto, Anu-Marii Kask,
Airika Troost
Ragnar Ahtijainen, Andres Ansip, Ene
Nüganen
Aet-Triin Vasnu, Katrin Kuum

Päevakord:
1. Järvakandi Kooli hindamiskorraldus ja Järvakandi Kooli arenguvestluste kord
2. Kooli tervisenõukogusse hoolekogu esindaja valimine
3. Ukraina õpilane/sed
4. Muud jooksvad teemad.
1. Järvakandi Kooli hindamiskorraldus ja Järvakandi Kooli arenguvestluste kord
A.-T. Vasnu andis ülevaate organitest, kes andnud tagasiside dokumentidele, ning lisas, et hetkel
on antud dokumendid ülevaatamisel õppenõukogus.
Hoolekogu võttis teadmiseks.
2. Kooli tervisenõukogusse hoolekogu esindaja valimine
A.-T. Vasnu andis ülevaate tervisenõukogu tööst ning selgitas hoolekogu esindaja vajalikkust.
Arutati ja avaldati arvamust esindaja valimise ja vajalikkuse kohta.
OTSUS:
• Valida hoolekogusse uus lastevanemate esindaja uuest õppeaastast.
• Määrata hoolekogu esindaja kooli tervisenõukogusse uuel õppeaastal.
3. Ukraina õpilane/sed
A.-T. Vasnu andis ülevaate Ukraina õpilase integreerumisest õppetöös ning kooli kogukonnas.
V. Võrk ja A. Troost jagasid oma lastelt kuuldud kogemuslugusid ning tõid esile noorte leidlikke
lahendusi suhtlusviisides.
Hoolekogu võttis teadmiseks.
4. Muud küsimused
1) Juriidilise keha loomine kooli kõrvale
K.Kuum andsid ülevaate Mittetulundusühing ja Sihtasutuse eripäradest ning selgitas ühenduse
vajalikkust koolile. Lisas, et vastava ühenduse loomisel võib olla abiks dokumentide loomisel ja
liikmeks olemisel.

Arutati ja avaldati arvamust ühenduse loomise kohta.
2) Tänuüritus kooliperele
A.-T. Vasnu andis andis teada, et tänuüritus toimub 08. juuni kell 18:00. Vajalikke raamatute arv
selgub mai kuus ning sellel ajal edastatakse ka raamatute soovid parimatele.
3) Pikapäevarühma toitlustamine ehk oote pakkumine
A. Troost uuris oote pakkumise võimalusest.
A.-T. Vasnu andis teada, et täpsemalt selguvad asjaolud uuel õppeaastal. Valmisolek on olemas.
4) Olmetöötajate olukord
K. Anto uuris olmetöötajate seisu ning soovis täpsustust puhtuse hoidmise kohta.
A. -T. Vasnu selgitas olukorda ning lisas, et võimla poole on plaan paigaldada kaamerad korra
tagamiseks.
3) Õpilastransport
A. Troost uuris koolitranspordi paindlikkusest talvehooajal, kuna viimase tunni ja bussi väljumise
ajaline vahe on väike.
A.-T. Vasnu selgitas, et kohe kui info saabus, tehti väike muudatus graafikus. Lahendus oli sobilik
kõikidele osapooltele.
K. Anto küsis koolitranspordi graafiku võimaliku paindlikkuse kohta huviringide osas. Täpsustas,
et mitmed ringid lõppemas 17:00 ja pärast seda ei ole võimalik koolist koju saada. Seetõttu ei ole
õpilased huviringist osa võtnud.
A.-T. Vasnu selgitas, et huviringide transpordi soovi osas tuleks pidada vallaga läbirääkimisi. Hetkel
ei ole koolil seda teenust võimalik pakkuda.
Ettepanek:
• Luua Järvakandi Kooli juurde MTÜ ning alustada dokumentatsiooni ettevalmistusega.
• Teavitada ühenduse loomise tegevusest Kehtna Vallavalitsust.
• Alustada järgmisest õppeaastast pikapäevarühma toitlustamisega ehk oote pakkumisega.
• Teostada järgmine hoolekogu 30.aprill 2022, kell 17.30 koolimajas.

Villy Võrk
Koosoleku juhataja

Airika Troost
Protokollija

