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1. Raatuse kooli 100. sünnipäeva tähistamine
a) Kooli sünnipäeva tähistamine
Toomas Kink andis ülevaate esialgsetest plaanidest, kuidas tähistatakse kooli 100. sünnipäeva.
Sünnipäeva toimetustega alustatakse septembris 2019. Detsembri alguses, sünnipäevanädalal,
toimuvad koolis mitmesugused üritused (spordivõistlused, õpilaste teaduskonverents,
raamatuesitlus, ajaloo- ja kunstinäitus, kohtumised endiste ja praeguste õpetajatega, lahtiste uste
päevad). Pidulik koosviibimine on 7. detsembril Vanemuise kontserdimajas.
Ettepanekud: 1) Vaadata üle kooli sünnipäeva kuupäevad - kodulehel väide, et kool alustas
tegevust 15. septembril, aga praegu tähistatakse sünnipäeva detsembris; täiendada kodulehte ja
selgitada, millest selline erinevus. 2) Küsida lastevanematelt, kuidas saaksid nemad kooli
sünnipäeva korraldamisel kaasa aidata.
Otsused: 1) Võtta kooli sünnipäeva tähistamise informatsioon teadmiseks. 2) Kooli juhtkond
täiendab vajaliku infoga kooli kodulehel olevat nö ajaloo rubriiki ja täpsustab kooli loomisega
seotud olulisi kuupäevi. 3) Klassijuhatajad selgitavad välja, kes lastevanematest ja mil viisil
saavad kooli sünnipäeva tähistamisel kaasa aidata.
b) Kooli tekkel
Toomas Kink tutvustas lühidalt kooli tekli kavandeid. Kuna antud teemat on juba hoolekogus
aasta tagasi käsitletud, siis selle üle pikalt ei arutletud.
Ettepanekud: 1) T. Kink saadab tekli kavandid ja statuudi hoolekogule uuesti üle vaatamiseks
ning vajadusel korrigeerib hoolekogu statuudi sõnastust. 2) Statuudi osas küsida ka õpilaste
arvamust.
Otsused: 1) Hoolekogu kiidab heaks, et kooli kuulumise üheks tunnuseks on kooli
sümboolikaga tekkel. 2) 1. septembril 2019 antakse esimesed teklid 1. klassi õpilastele. 3) Kooli
juhtkond räägib läbi Tartu LV-ga, et pere toimetulekuraskuste tõttu ei jääks ühelgi lapsel tekkel
saamata. 4) Kooli juhtkond teavitab lapsevanemaid tekliga seonduvast käesoleva õppeaasta
lõpus.

2. Huvihariduse küsitlus lastevanematele
Piret Sapp tutvustas huvihariduse küsitlust, mida on plaanis läbi viia lastevanemate seas.
Ettepanek: Hoolekogu tutvub küsitlusega, teeb vajadusel sisulisi ja keelelisi parandusi (nt. kuidas
siduda huviharidust põhiharidusega, mida teeme saadud tulemustega, lausestus igale
lapsevanemalte arusaadavasse keelde; hariduslike erivajadustega (HEV-) õpilastega
arvestamine).
Otsus: Hoolekogu teeb huvihariduse küsitluse parandusettepanekud 14. detsembriks.
Ettepanekud saadetakse Piret Sapile, Priit Laanoja aitab andmete analüüsimisel tehnilise poole
pealt.
3. Jooksvad küsimused
Järgmine hoolekogu koosolek toimub 28. jaanuaril 2019 kell 16.30.

