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1)II poolaasta huvitöö plaan 
Kuulati Padise Põhikooli huvijuhi Marika Laanese ülevaadet II poolaasta 

tegemistest ja plaanidest. Osaletakse  projektides, mis tõstavad laste 
keskonnateadlikkust  ja loodushuvi. Tulemas traditsioonilised 

tähtpäevaüritused: sõbrapäev, vabariigi aastapäev, emakeele nädal, jüripäev, 
emadepäev jne  ja kooli 330. aastapäev. 

Arutati võimalust, et hoolekogu saaks mõne ürituse ettevalmistamisel ja 
läbiviimisel kaasa aidata. 

Otsustati: hoolekogu aitab koostöös kooli huvijuhiga läbi viia vastlapäeva, mis 

toimub teisipäeval, 4. märtsil. 
Ettepanekud: 

Nikolai Bogatshev tegi ettepaneku  kutsuda kooli mõne huvitava eriala inimene 
oma tööd tutvustama. 

Toivo Toompuu tegi ettepaneku leida inimene, kes saaks lastele õpetada  
videote tegemist ja töötlemist. Liis Ira otsib huvijuhile kontakti. 

Külli Tammur tegi ettepaneku emakeele tundide raames teha lastega arutelu 
või lühikirjand teemal Hea kool. 

 
2) Eelarve 

Külli Tammur tutvustas kooli rahastamise põhimõtteid. Valla eelarve aastaks 
2014 on volikogus juba vastu võetud. Täpsed riiklikud rahastamispõhimõtted 

on alles eelnõu tasemel ja viiakse hiljem kooskõlla kooli eelarvega. 
Kinnitatud on kooli renoveerimise projekt, mille raames peaks lõpule viidama 

võimla soojustamine, ventilatsioon, kooli aknad ja ka fasaaditööd. 

Arvutipargi uuendustööd on hetkel ootel. 
Ettepanek: 

Nikolai Bogatshev palus tähelepanu pöörata faktile, kui kooli arvuteid 
hakatakse välja vahetama,  kas on eelarves ette  nähtud ka utiliseerimiskulud? 



 

3) Kooli 330 sünnipäev 
Kooli sünnipäeva tähistamisel toimus kuupäeva muudatus: üritus toimub  31. 

mail. 
Ürituse esialgne kava on paigas: aktus,klassijuhataja tund,  vilistlaste õhtu 

koos  tantsuga, pildistamine. Koostööd tehakse ka Padise mõisaga, kus samal 
ajal toimub vanade koolipiltide näitus. Läbirääkimised käivad almanahhi 

väljaandmiseks ja bändiga, kes mängiks tantsuks. 
 

4)Hoolekogu tööplaan 
Lisati tööplaani vastlapäeva organiseerimine 4. märtsil. Hoolekogu liikmed 

arutavad ürituse korraldust edasi meili teel. 
Evelyn Tammaru saadab tutvumiseks ja täiendamiseks küsitluse, mis puudutab 

tunnivälist tegevust ja info liikumist koolis. 
 

5) Kohalalgatatud küsimused 

1) Hommikusöögiprojekt 
Koit Nõlvak tutvustas hommikusöögi projekti, mille raames saaksid lapsed 

enne tundide algust u kell  8.00-8.15 süüa koolis hommikuputru. Kuna kooli 
eelarve ei võimalda seda projekti rahastada, peaksid lapsevanemad selle ise 

tasuma.  Hommikupudru maksumus üheks päevaks oleks 0,50.-, millest 0,30 
oleks toidu maksumus ja 0,20 .-toidu valmistamise kulu. Kool on saatnud 

küsitluslehed kodudesse tagasiside saamiseks, kui paljud pered oleksid 
huvitatud selle projektiga liitumisest. 

Hoolekogu omalt poolt pani projekti vajaduse hääletusele ja kõik hoolekogu 
liikmed olid poolt, et piisava arvu huviliste puhul võiks projekti ellu viia. 

2) E- kool 
Hoolekogu liikmeteni on  jõudnud lastevanemate murseid, et e -kooliga 

liitumisel on tõrkeid. 
Koit Nõlvak palus vanematel pöörduda klassijuhataja  poole, kes aitaks 

probleemi lahendada. 
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