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1. Kooli hetkeseis.
KUULATI: Direktor Maarika Vorsmann tutvustab kooli koosseisu – hetkel töötab 27 inimest.
Lisaks 1 asendusteenistuja ja 4 tugiisikut. Ametikohti kokku 24,02, sellest õpetajaid 11.
Õpetajatest, tugispetsialistidest vastavad kvalifikatsioonile 7, kvalifikatsiooni omandavad 5
töötajat. Aineõpetajaid on 5: kehalise kasvatuse, muusika, kunst ja käeline ning tööõppe
õpetajad. Eripedagooge 1,06, üks neist viib tunde läbi tunnetustoas, logopeedi 0,7 ja psühholoogi
0,15, HEVKO 0,22. Abiõpetajaid 5. Koolitaja-mentor 0,25. Vaja on õppejuhti ja
sotsiaalpedagoogi. Klassikomplekte on 9, individuaalõppel 1 õpilane, õpilasi 38.
2019-2020 õa jooksul on loodud või uuendatud: dokumentide loetelu, kodukord,
töökorraldusreeglid, personali arendamise ja koolitamise poliitika.
Arengukava ja õppekava vajavad uuendamist, kuid ilmselt ei jõua, sest õppejuhti ei ole.
Tasulisi huviringe pakume 2020-2021 õa kolm: keraamika-, trummi ja ja teatriring.
KUULATI: Inga Juuse tutvustas kooli eelarvelist seisu. Käesoleval aastal jääme kasumisse, kuid
järgmine aasta on pingelisem. On vaja rakendada kokkuhoidu seoses edaspidise rendipinnaga,
mis on kallim kui praegune. Karjamaa ruumide enampakkumise küll võitsime, kuid loodame, et
kokkulepe Põhja-Tallinna linnaosa valitsusega kehtib, sest andsime need ruumid ühe Tallinna
kooli asenduspinnaks ja ise saame järgmiseks sügiseks sisse kolida, kui tehakse korda katus ja
küttesüsteem. Inga Juuse lubas tegeleda Tallinnast õppemaksu küsimisega, kui Tondi Põhikoolis
kõik kohad täis nüüdseks saanud.

2. Kooli kodukorrale arvamuse andmine
KUULATI: Direktor Maarika Vorsmann tutvustab uuendatud kooli kodukorda. Haridus- ja
Teadusministeerium viis mais-juunis 2020 läbi haridusasutuste kodukordade seire. Seire eesmärk
oli saada ülevaade kodukordade kooskõlast õigusaktides kehtestatuga ning vajadusel nõustada
õppeasutusi, et viia sisse täiendused. Seire tulemusena tehti ettepanek kodukorda täiendada.
Tehtud ettepanekuid jälgides on kodukorda sisse viidud muudatused (Lisa 1).
OTSUSTATI: Kooskõlastada kooli kodukord.
4. Erasmus+ projekti tutvustus
KUULATI: Direktor M.Vorsmann andis teada, et oleme saanud rahastuse Euroopa Liidu poolt
koordineerivale Erasmus+ projektile pealkirjaga „Youropean Meeting cafe” 01.09.202031.08.2022. Kogusumma 63 781 eurot, Eestis 18 624 eurot, mis suures osas kuluks hotellide,
lennupiletide ja päevarahadele. Osalejad Eesti, Rootsi ja Saksamaa koolid erivajadustega
õpilastega. Reisida saaksid 6 last ja 6 täiskasvanut, kuid projektis osaleb aktiivselt 4 klassi, kuid
aeg-ajalt ka terve kool. Esimesel aastal on reisipiirangud seoses viirusega ja teeme
videokohtumisi, loodetavasti reisime teisel aastal.
5. Jooksvad küsimused.
KUULATI: M.Vorsmann andis teada, et kolleegium otsustas, et seoses koroonaviiruse ohuga
sellel aastal jõulupidu-kohvik-laata ei toimu. Korraldame ainult jõulupeo õpilastele ja võimalusel
lastevanematele.
I.Juuse arutles õppemaksu tõstmist, mida mitu aastat tehtud ei ole, aga tekib juba vajadus. Lisaks
kaalub ta Tallinnalt ja teistelt KOV-delt õppemaksu ja nn kohatasu tasumise küsimist.
S.Hiiesoo tegi ettepaneku igal õppeaastal õppemaksu tõsta, kui on vajadus.
J.Hermet tegi ettepaneku pakkuda õpilastele hommikuputru, sest teistes koolides pakutakse ja
hommikul lapsed heameelega sööksid. Lepiti kokku, et paneme selle küsimuse lastevanemate
listi.
J.Hermet tegi ettepaneku töötajatele teha epilepsia vm spetsiifiliste haiguste loeng, et töötajad ei
kardaks tekkida võivaid olukordi. Samuti tuli arutlusele erivajadustega noorte seksuaalsuse
teema, mille kohta võiks teha loengu nii töötajatele kui lastevanematele.
K.Lehtveer tõstatas alkoholipoe lähedusega taaskord tekkinud probleemi, kui seoses Nisu tn
renoveerimisega tehti alkoholipoe kõrvale pargiala koos pinkidega, kus nüüd mehed pudelitega
kogunevad ja kõikide silme all joovad. Meie majahaldur tegeleb nendega igapäevaselt ja
kutsutakse ka politseid, aga midagi ei mõju. Linnaosa valitsus lubas pingid sealt ära viia. I.Juuse
pakkus, et ta saab linnaosale saata advokaadi poolse pöördumise.
I.Juuse jagas infot Liikva maja hetkeolukorrast. See maja on ikka veel müügis. MES laenu vastus
venib, sest muutusid laenu saamise tingimused ning mitu korda on uusi dokumente saadetud ja
ümbertehtud. LHV pangaga käivad veel läbirääkimised, kuna üle 1 miljoni laenu küsimiseks on
vaja veel pangalt lisaks laenu saada.
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