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1.
Esimesse klassi registreerimine.
Veiko Rohunurm: Kooli määrati 93 last, tänaseks on avalduse teinud ligi 40 lapsevanemat
ning vähemalt kuus last on ootelehel. Viimased ei ole määratud, kuid sooviksid meie kooli
tulla. Liigime vähemalt kahe 1. klassi kursil aga ei välista ka kolme klassi avamist. Enne
registreerimist viidi läbi mitmeid turundustegevusi – reklaamid raadios, trükised
lasteaedadesse, avatud uste päevad – ning tundub, et neist oli ka abi. Kaaluti ka spordiklassi
avamist koostöös Erki Noole spordikooli ja võimlemisklubiga Piruett, kuid asjad ei liikunud
piisavalt kiiresti.
Otsus. Järgmisel õppeaastal tuleb kooli tutvustamisega lapsevanematele alustada juba sügisel.
Seekord jäid tegevused – eriti lasteaedu puudutavad – pisut hiljaks.
2.
Ülevaade hoolekogudele tehtud koolitusest – Anneli Kivisiv.
Koolitusel tehti ülevaade seadusega kehtestatud hoolekogu kohustustest ning nende täitmisega
meil probleeme ei ole. Soovitati tihendada koostööd kooliga näiteks puudujate seotud
tegevustes. Seal on probleemiks, et lapsi ja vanemaid puudutavad andmed on puudulikud ja
seetõttu liigub info halvasti. Toodi positiivseid näiteid Mustamäe Humanitaargümnaasiumist,
kus hoolekogu algatusel on korraldatud näiteks heategevuslikke üritusi kehvemal järjel
olevate laste toetamiseks, kooliümbruse korrastamiseks jne.
3.
Ümberkorraldused koolivormi kasutamise korras.
Täna on ühe koolivormi elemendi kandmine kohustuslik vaid klassides 1-6. Võiks
kohustuslikuks muuta kogu põhikooli ulatuses.
Otsus: Hoolekogu toetab vähemalt ühe koolivormi elemendi igapäevase kandmise
kohustuslikuks muutmist terve põhikooli ulatuses. Hoolekogu innustab vähemalt ühte
koolivormi elementi kandma ka õpetajaid, sest ise eeskuju näidates on lihtsam nõuda.
4.
Jooksev info direktorilt.
Kool soovib muuta kodukorda eelkõige koolivormi ja mobiiltelefonide kasutamist
puudutavates punktides. Muudatused edastatakse hoolekogule kooskõlastamiseks
elektrooniliselt.
Otsus. Hoolekogu ootab ettepanekuid, koolivormi puudutavaid muudatusi hoolekogu kindlasti
toetab.

Südalinna Kool alustab koostööd Tallinna Ülikooliga tulevaste õpetajate koolitamise
toetamisel. Kool pakub tudengitele praktikavõimalust ning loodab aktiivselt kaasa lüüa
kaasaegsete õpetamismetoodikate uurimisel ja kasutamisel.
Hindrek Riikoja: Südalinna Kooli meeskond osales hiljuta ka kolmeosalisel koolitusel
muutuva õpikeskkonna teemal. Oli positiivne, et ainsa esindusena seati esikohale õpilane ja
tema huvid. Koostööst TLÜga tõuseks kindlasti kasu.
Otsus: Võtta info teadmiseks.
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