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Algus kell 18.00, lõpp kell 18.50
Juhataja: Ervin Jürisoo
Protokollija: Liis Rusi
Võtsid osa: Virginia Ciunite, Heidy Jallai, Ester Pindmaa, Marge Raal, Liis Rusi, Kadri Tammar,
Veiko Valang
Koosolekust võttis osa Türi Põhikooli direktor Ervin Jürisoo.

PÄEVAKORD:
1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine.
2. Muud küsimused
1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine.
KUULATI:
Ervin Jürisoo tegi ettepaneku valida hoolekogu esimees, aseesimees ja sekretär.
Esimehe kandidaadiks esitati hoolekogu liikmete poolt Marge Raal ja Ester Pindmaa.
OTSUSTATI:
Hoolekogu hääletas 4 poolt häälega hoolekogu esimeheks Marge Raal´i, aseesimeheks hääletati
ühehäälselt Ester Pindmaa ja sekretäriks Liis Rusi.
2. Muud küsimused
2.1. Direktor andis ülevaate, kuidas on kavandatud investeeringud käesoleval õppeaastal – uus
koolimaja ja spordihoone. Lühidalt tutvustati ajutiste õppekohtade asukohti ja murepunkte seoses
sellega.
2.2.KUULATI:
Hoolekogu tegi direktorile ettepaneku, et hoolekogu võiks olla ametis vähemalt kolm aastat ja
üle tuleks vaadata Türi Põhikooli hoolekogusse lapsevanemate esindajate valimise kord.
OTSUSTATI:
Kui Türi Vallavalitsuse poolt piirangut ei ole, teeb direktor järgmise õppeaasta alguses jätkata
hoolekogu tööd jätkata samade liikmetega ja hoolekogu töötab läbi hoolekogu liikmete
valimiskorra.
2.3.Eelmise hoolekogu ettepanek saada e-post aadress hoolekogu@tyripk.ee, pole seni tulemust
andnud. Nüüdsel koosolekul tõstatati küsimus taas. Samuti on koolikodulehel l muutmata
hoolekogu liikmete nimekiri. E-posti aadressi loomise kui ka kodulehe uuendamisega tuleb
pöörduda õp. Laine Aluoja poole. Taaskord andis direktor teada, et uus koduleht on tulemas.
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2.4.KUULATI:
Koolidirektori ettepanekul võiks hoolekogu üle vaadata ja vajadusel ümber teha Türi Põhikooli
rahulolu uuringu, lapsevanematele mõeldud, küsimustiku.
OTSUSTATI:
Hoolekogu töötab vastava küsimustiku läbi e-posti vahendusel.
2.5. KUULATI:
Hoolekogu ettepanekul võiks Türi Põhikool oma kooli esindajaid (lauluvõistlused,
väitlemised, olümpiaadid jms) riietada ühtemoodi, eelkõige koolivormi vest võiks seljas olla.
Hoolekogu esimehe ettepanekul võiks algklasside majas organiseerida ka vestide taaskasutust.
OTSUSTATI:
Õp. Kadri Tammar uurib huvijuhi ja õpetajate käest, kas nad on hoolekoguga samal arvamusel ja
kui palju võiks nn esindusveste olla. Hoolekogu liikmed uurivad vestide ostmiseks sponsorite
leidmise võimalusi.
Türi Põhikooli hoolekogu järgmine kohtumine lepitakse kokku e-posti teel.
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