
Tartu Raatuse Kooli hoolekogu koosoleku PROTOKOLL 

 

Aeg: 03.10.2016, kell 16.00 - 17.00. 

Osalesid: Kirsti Allik, Piret Jõul, Toomas Kink, Priit Laanoja, Mihkel Laar, Rein Laiuste, Rene Leiner, 

Õilme Saks, Jaak Sootak 

Puudusid: Margus Jäger, Vaido Lillemaa, Valvo Semilarski. 

Protokollija: Piret Jõul 

Päevakord: 

1. Ülevaade 2015/2016 õppeaastast - kooli õppekorraldusjuht Õilme Saks 

2. Koolimaja remont - kooli direktor Toomas Kink 

3. Tartu Raatuse Kooli arengukava (2016 -2019) - kooli direktor Toomas Kink 

4. Info 

 

1. Ülevaade 2015/2016 õppeaastast - kooli õppekorraldusjuht Õilme Saks 

 Kooli õppekorraldusjuht Õilme Saks andis hoolekogu liikmetele ülevaate 2015/2016 

õppeaastast. 

Otsustati:  

 Saadud info võeti teadmiseks. 

  

2. Koolimaja remont - kooli direktor Toomas Kink 

 Hetkel on asenduspinnad remondi ajaks planeeritud Eerikale (1. - 4. klass) ja Ploomi tänavale 

(5. - 9. klass; endine Waldorf - kool). 

 Remondi alguseks on planeeritud 2017 enne jaanipäeva. 

Otsustati:  

 Kooli direktor teavitab lapsevanemaid Stuudiumi kaudu  võimalikest asenduspindadest (koos 

võimalike muudatustega). 

 

 Kooli direktor Toomas Kink tutvustas kooli hoolekogule uue koolimaja pilte ja jooniseid. 

o P. Laanoja küsis: Kus hakatakse talvel suusa(kelgu)tunde läbi viima? Mis saab 

spordiplatsile jäävast kanalisatsioonikaevust? 

o T. Kink vastas: Suusaradu on võimalik spordiplatsile teha. Praegune kelgumägi  ei jää 

alles. Kanalisatsioonisüsteemid koolimaja renoveerimise käigus muutuvad ning 

kõnealune kaev kaob. 

o P. Jõul küsis: Kas aed ümbritseb kogu kooli territooriumi? Kuhu tulevad väravad? 

o T. Kink vastas: Aed ümbritseb kogu kooli territooriumi ning kokku tuleb kolm väravat: 

Kivi, Jaama ja Raatuse (ülekäiguraja läheduses) tänava poole. 

 

Otsustati: Saadud info võeti teadmiseks. 

 

  



3. Tartu Raatuse Kooli arengukava (2016 -2019) - kooli direktor Toomas Kink 

 Kooli direktor Toomas Kink esitas kooli hoolekogule arvamuse andmiseks kooli arengukava, 

mis oli eelnevalt ka hoolekogule tutvumiseks saadetud. 

 

Otsustati: 

 Kooli hoolekogu kiitis heaks esitatud kooli arengukava.  

 

4. Info 

 T. Kink edastas info: 

a) Lastevanemate üldkoosolek on 17. oktoobril kell 17.00 - 18.30. 

b) Lastevanemate üldkoosolekul nimetatakse üks uus hoolekogu liige. 

c) Kooli uus kantselei juhataja on Liia Guthan. 

d) Raatuse kool otsib oma meeskonda logopeedi, eripedagoogi ja inglise keele õpetajat. 

e) Järgmine hoolekogu koosolek toimub 7. novembril 2016 kell 16.00. 

 


