Risti Kooli hoolekogu koosolek toimus esmaspäeval, 28.10.2019 kell 18.00
Koosolekul käsitletud teemad:
1. Hoolekogu koosseisu muutused.
2. Risti Kooli 2020. aasta eelarve projekt.
3. Risti Kooli palgajuhendi muudatused.
4. Risti Kooli 2019/2020 õppeaasta prioriteedid.
5. Jooksev informatsioon.
1. Hoolekogu koosseisu muudatused:
 Lasteaia Mürakarude rühma lastevanemate esindaja Jüri Kukk on oma
volitused lõpetanud 01.07.2019, tema asemel on hoolekogus alates 11.09.2019
Raina Jüris
 Risti Kooli õpilasesinduse esindaja on sel õppeaastal Eliise Sepp
(Eelnevalt kuulus hoolekogu koosseisu Hendrik Luik, kes lõpetas 2019. a
kevadel Risti Kooli)
2. Eelarve projekt 2020 on eelnevalt saadetud tutvumiseks hoolekogu liikmetele.
 Risti Kooli direktor tutvustas eelarvet aastaks 2020 ning enamtähtsaid
kuluartikleid.
 Eelarve projekti koostamisel arvestatakse kogu personali soovidega, mis on
kirja pandud kooliaasta alguses (september 2019).
 Eelarve projekt tutvustatakse Risti Kooli hoolekogu liikmetele ja esitatakse
vallavalitsusele, kus vaadatakse mõlemapoolselt läbi kõik kirjapandud
kuluartiklid ja vajadused.
Tähtsal kohal eelarveprojektis on:
 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud (küte ja soojusenergia,
elekter, korrashoiu- ja remondimaterjalid, valveteenused, remont, üür, rent,
jne)
 Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud: (arvutid, arvutite hooldus,
arvutite toimimine, tarkvara jne.)
 Õppevahendid ja koolituse kulud (õppetööks vajalikud materjalid,
õppevahendid, õppekirjandus, tasemekoolitused ja täiendkoolitused jne.)
 Transpordikulud õppekäikudele, konkurssidele, olümpiaadidele, võistlustele
jne.
3. Palgajuhendi muudatused:
Seoses Lääne-Harju Vallavalisuses raamatukogude struktuurimuudatustega kuulub
Risti Kooli raamatukogu Harju-Risti haruraamatukogu alla, mida juhatab Luule
Schmidt valla raamatukogu töötajana.
Harju-Risti haruraamatukogu juhataja tegeleb nüüd ka kooli õpikute ja
õppekirjandusega. Tema jagab kooliaasta alguses õpikud, tagab kooliaasta lõpus nende
õigeaegse ning nõuetekohase tagastamise, esitab kirjastustele õppekirjanduse
tellimused jne.
4. Risti Kooli 2019/2020. õppeaasta prioriteedid. Need on kirja pandud kooli
üldtööplaanis ja tutvustatud kooli lastevanemate üldkoosolekul.
Prioriteedid on:
1) Õppekava rakendamine (e-tund, loovtööd, valikained, lisatunnid).
2) E-kooli, Eliisi ja Arno süsteemide võimaluste suurem rakendamine.
3) HITSA Digipeegli uuendamine.

4) HEV terviksüsteemi loomine (HEV koordinaator, sotsiaalpedagoog, eripedagoog,
logopeed, õpiabi, tugiisikud, klassijuhatajad, õpetajad, lapsevanemad).
5) Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatuste rakendamine.
6) Prioriteetide väljatoomine eelarves.
7) Kooli arengukava (2015.-2020. a) kokkuvõte ja uue arengukava (2020.-2025. a)
koostamine.
5. Muud teemad:
 Koolis õpib praegu 105 õpilast, lisaks lasteaias 34 last. Praegu mahuvad kõik
ära, ruumi piisab, vastavalt nõuetele.
 Lasteaia liivakasti liiv, mis on olnud pikka aega halva kvaliteediga (laste
õueriiete määrdumine savise liiva tõttu) on ringi vahetatud käesoleva aasta
juulis ja septembris. Lapsevanemad on uue liiva kvaliteediga rahul.
 Lastevanemate poolt on tulnud info: Sel sügisel esines probleem lasteaia- ja
koolilapsi pildistamas käinud pildistajaga. Piltide kvaliteet halb, pildistamist
viidi läbi kiirustades ja ühe inimese poolt. Lapsevanemate poolt ettepanek, et
lasteaia- ja koolilapsi pildistatakse võimalusel eraldi päevadel.
 Koolil on uus huvijuht, Kooli direktor andis ülevaate tema tegevustest.
Tutvustati laste huvitegevusega seotud teemasid: (lastekoor, rahvatants-soov
osa võtta järgmisest koolinoorte laulu-ja tantsupeost)
 Lastevanemate poolt küsimus kokandusringi kuumaksu kohta. Kuidas ja kas
on põhjendatud praegune kokandusringi kuumaks?
 Lastevanemate poolt on tehtud ettepanek avaldada hoolekogus käsitletud
teemadest ülevaade kooli kodulehel.
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