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1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
Ühehäälselt otsustati viia isikuvalimised läbi avaliku hääletamisega.
Toivo Toompuu esitas esimehe kandidaadiks Arvi Raie, kes andis nõusoleku kandideerimiseks.
Rohkem kandidaate ei seatud ning toimus hääletus. Arvi raie taandas end hääletuselt.
Ühehäälselt valiti hoolekogu esimeheks Arvi Raie.
Evelyn Tammaru esitas hoolekogu aseesimehe kandidaadiks Sigrid Evisalu, kes telefoni teel
andis nõusoleku kandideerimiseks. Rohkem kandidaate ei seatud ning toimus hääletus.
Ühehäälselt valiti hoolekogu aseesimeheks Sigrid Evisalu.
VALITI: Hoolekogu esimeheks Arvi Raie ja hoolekogu aseesimeheks Sigrid Evisalu
2. Ülevaade koolielust
Kooli direktor Koit Nõlvak andis ülevaade koolis toimuvast. Käivad ettevalmistused
lõpueksamiteks ja tasemetöödeks – lõpetab kevadel 10 last. Koolis kokku hetkel 63 õpilast.
Toimus kohtumine vallavanemaga ning kinnitati üle, et sügisest esimene klass avatakse, kuigi
nimekirjas on vaid 3 last. Tuleb arvestada, et jätkatakse liitklassidega – see ei ole sisuliselt
omaette probleem, kuid nõuab harjumist nii õpilaste, õpetajate kui lapsevanemate poolt.
OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks. Kooli mainekujundamiseks ning
tutvustamiseks korraldada avatud uste päev.

3. Hoolekogu esindaja määramine õpetajate valikukomisjoni
Käimas on konkursid vene ja inglise keele õpetajate leidmiseks. Mõlemale kohale on hetkel
üks kandidaat, konkurss lõpeb 15.04. Vajalik on valikukomisjoni määrata ka hoolekogu
esindaja. Evelyn Tammaru pakkus välja Sigrid Evisalu, kes telefoni teel kinnitas oma nõusoleku
osalemiseks.
OTSUSTATI: Määrata õpetajate valikukomisjoni hoolekogu esindajana Sigrid Evisalu.
4. Koostöö teiste koolidega
Toimus arutelu, kuidas üldisemalt piirkonna koolide arenguperspektiiv on, arvestades
haldusterritoriaalset reformi, vähenevat laste arvu jne. Oleks vajalik teha tihedamat koostööd
teiste koolidega, et omada ülevaadet piirkonnas haridusmaastikul toimuvast. Alustama peaks
oma valla teisest koolist ning siis ühiselt uurima ka naabervaldade mõtteid ja nägemusi. Padise
kool võiks olla selle arutelu korraldamisel eestvedajaks.
OTSUSTATI: Arvi Raie võtab sel teemal ühendust Risti kooli direktori ja hoolekoguga,
et uurida ühise ümarlaua või kohtumise võimalikkuse ja huvi kohta. Järgmiseks
hoolekoguks peaks informatsioon olemas olema.
5. Lahtiste uste päev
Toimus arutelu, mille käigus leiti ühiselt, et oleks vaja teha omapoolseid pingutusi, et tutvustada
Padise kooli laiemale ringile inimestele, seeläbi suurendada tõenäosust, et Padise kool valitakse
oma lapse tulevaseks õppeasutuseks. Avatud uste päeva programm näeks orienteeruvalt välja
alljärgnev:









Direktori ettekanne kooli tugevustest ja plaanidest ning küsimused-vastused (vastutab
Koit Nõlvak)
Ühine laste valmistatud tutvustava video vaatamine (Jaana Lainemäe toetab lapsi selle
valmistamisel, direktor lepib temaga kokku)
Ringkäik koolis (vastutab Koit Nõlvak)
Töötuba (vastutab Toivo Toompuu)
Näitused laste töödega (kokkulepete eest õpetajatega vastutab Koit Nõlvak)
Ühine koolilõuna (raha organiseerimise eest vastutab Külli Tammur, korraldusliku
poole pealt Koit Nõlvak)
Reklaam, kutsed, infoleht, kuulutused (vastutavad Külli Tammur, Liis Ira ja Evelyn
Tammaru)
Tutvumismatk ümbruskonnas (vastutab Arvi Raie)

Lahtiste uste päev toimub 28.05. kell 11-14.00.
OTSUSTATI: Korraldada lahtiste uste päev 28.05.
6. Vilistlaskogu moodustamine
Külli Tammur tutvustas plaani moodustada MTÜ Padise Põhikooli vilistlaskogu, mille eesmärk
oleks toetada kooli selle arengus, seda tutvustada, aidata tunnustada parimaid, korraldada
tunnusüritusi. Põhikirja eelnõu lisatud protokollile. Plaan on MTÜ moodustada veel selle
õppeaasta jooksul.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks, toetada vilistlaskogu moodustamist.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub 19. nädalal. Selleks tuleb huvijuhil valmistada ette
ülevaade kooli huvitegevustest, sh ringidest möödunud õppeaastal. Hoolekogu võtab
päevakorda huvitegevuse süstematiseerimise ning selle eesmärkide ja tulemuste koondamise.
Esimene päevakorrapunkt uuel koosolekul on varasemate kokkulepete täitmise
hindamine.
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