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1. Kinnitada päevakord
2. Kooli kolimine
Hoolekogu avaldas nördimust abivallavanema artikli osas (Põhjarannik, 5. mai 2020), kus
paluti igal ühel oma asjadega tegeleda. Hoolekogu pakkus heast tahtest ja koostöösoovist
välja lahendusi, et vältida kahes vahetuses õppimist ja tulla vastu lastevanemate soovile.
Kahjuks osutusid mõlemad moodulite rentimise pakkumised liiga kalliteks, eelarves rahalised
vahendid selleks puudavad.
Valla ja kooli juhtkonna poolt on plaan kolida 1.-5. klassid Narva mnt. 11,
6.-9. klassid Viru tn. 5a ja HEV lapsed Sompa tn. 5a.
Uue üüripinna Narva mnt. 11 osas jätkab vallavalitsus omanikuga läbirääkimisi. Kooli
juhtkond on käinud tutvumas hoone olukorraga, hoone on normaalses seisukorras. Vaja on
teha ümberehitusi nagu näiteks võimalike vaheseinte ehitamine, et klassiruume juurde
tekitada. Hetkeseisuga jääb 2. ja 3. klass käima õhtuses vahetuses, sest endiselt on
ruumipuudus. 1. klass hakkab käima hommikuses vahetuses. Narva mnt. 11 ei jätku ruume
õpetajate toale, juhtkonnale, logopeedile ja tervisekabinetile. Hoolekogu pakkus lahendusena
mõne mooduli paigutamise õppehoonete kõrvale. Hetkel puudub lahendus toitlustuse osas.
Suheldud on Terviseameti ja ka Päästeametiga, kes peavad renditavatele hoonetele andma
kasutusloa.
Valla eelarves on planeeritud kolimise ja remondikuludeks 30 000.-. (eelarvestatud oli IdaVirumaa Kutsehariduskeskusesse kolimis kuludega). Hoolekogu hinnangul ei ole see summa
hetkeolukorda arvestades piisav. Valla esindajad pöörduvad rendisumma hinnaalanduse
osas, mis puudutab RKASi üüripinda ja võimaliku lisatoetuse saamiseks Haridus- ja
Teadusministeeriumi poole.
Kooli välja kolimise viimane tähtaeg vanast majast on 1. august. Üürilepingute kestuseks on
planeeritud 1. juuni 2020- 15. juulini 2022.
Kooli poole on pöördunud lastevanemad, kes muretsevad 1. klassi astumise pärast, kooli
sõnum on, et sel aastal eelistatakse oma omavalitsuse lapsi ja seejärel teiste valdade
lapsed.
Lastevanematele on kooli juhtkonna poolt korraldatud Zoomi vahendusel 8 kohtumist, kus on
jagatud infot kooli kolimise kohta, lastevanemate suurim mure on kahes vahetuses õppimine.
Valla esindajad plaanivad kooli üüripindade punktiga minna 28. mail volikogusse, et saada
volikogu kinnitus.

Otsustati:
Abivallavanem Aleksei Naumkin hoiab hoolekogu liikmeid infoväljas.
Hoolekogu liikmed ja valla esindajad jagavad päringute korral selgitusi ja infot
lastevanematele.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub 15. juunil.
3. Jooksvad küsimused
Küsimusi ei olnud.
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