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1. Kooli arvutipargi hetkeolukord
Kuulati Aivar Valsi tutvustust kooli praeguse arvutipargi kohta: millised
puudused esinevad ning mida oleks tarvis uuendada.
Koit Nõlvak rääkis, millised uuendusi plaanib kool uuel aastal ette võtta (
muuhulgas uuendada kontoritarkvara MS Office versiooni, praeguse Office
2003 asemel seotada litsentse Office 2013 PRO kasutamiseks) Kindlasti
oleks tarvis uuendada viirusetõrje programme( teha valikut tasuliste
viirustõrje programmidekasuks). Samuti on plaanis võimalusel uuel aastal
koolile soetada kuni 10 tahvelarvutit, mida õpetajad saaks oma töös
kasutada.
Nikolai Bogatshev on võtnud kolmelt firmalt hinnapakkumise 40 kooliarvuti
uuendamiseks. N. Bogatshev: „Alates 8.04.2014 lõpetab tarkvaratootja
Microsoft oma operatsioonisüsteemi Windows XP tarkvaralist tuge.
Lõppkasutaja (loe kooli) jaoks see tähendab seda, et kõigi selle süsteemiga
arvutite „Internetis käimine“ on ohtlik, kuna turvaparandusi tarkvara jaoks

enam välja ei lasta. Johtuvalt sellest saatsin välja hinnapakkumise päringut
mitmele arvutifirmale, millest vastas ainult kolm“.
Nikolai Bogatshev uurib teiste koolide kogemusi arvutipargi uuendamisel.

2. Kooli koduleht
Kooli kodulehte on kindlasti tarvis kaasajastada, et oleks võimalik kiirem
infoliikuvus ja kaasaegsem ning atraktiivsem välimus.
Koit Nõlvak rääkis hetke kitsaskohtadest seoses kooli kodulehega ja
plaanidest hetkeolukorda veidigi parandada uue aasta alguses.
Hoolekogu liikmed tegid ettepaneku kooli direktorile tekitada võimalus, et
hoolekogu liikmed Liis Ira ja Nikolai Bogatshev saaksid esitada oma
nägemuse, milline peaks visuaalselt välja nägema Padise põhikooli koduleht.
Ettepanek kooli kodulehele lisada infot e- kooliga liitumise kohta.
Hoolekoguni on jõudnud info, et osadele lapsevanematele on liitumine ekooliga valmistanud raskusi. Kooli kodulehel võiks olla täpsem kirjeldus
liitumiseks ja ka kontaktisik, kelle poole pöörduda probleemide korral.
3. Hoolekogu tööplaan
Otsustati, et täpne hoolekogu tööplaan tehakse järgmisel hoolekogu
koosolekul jaanuaris, kui on olemas kooli ürituste plaan järgmiseks kaheks
õppeveerandiks.

4. Vilistlaste kokkutulek 2014.a.
Otsustati selle päevakorrapunkti arutamine edasi lükata järgmisele
koosolekule jaanuaris, kuna vilistlaste esindaja Külli Tammur oli haige.
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