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Otsustati kinnitada järgmine päevakord:
1. Kooli kinnitatud 2008. aasta eelarve – direktor Kalmer Puul
2. Pedagoogide koolitusrahade kasutamisest 2007. aastal – direktor Kalmer
Puul
3. Inventari soetamisest 2007. aastal – direktor Kalmer Puul
4. Kohapeal kerkinud küsimused
1. Kooli kinnitatud 2008. aasta eelarve
Direktor Puuli sõnul peab kooli raamatupidaja 2008. aasta eelarvet heaks
eelarveks. Transpordikulusid on kärbitud, sest kooli mikrobuss enam ei sõida.
Eelarve on tunduvalt väiksem eelmisest, sest eelmises oli ka näiteks spordisaali
remondi raha. Linnavalitsusest on lubatud vajadusel reservfondist lisaraha.
Eelarves pole staadioni renoveerimisraha. Jn tulemas 0,5 miljonit kooli
kehakultuuriosa renoveerimiseks (dušširuumid jne).
Direktori sõnul pole palgarahadega probleeme – töökohtade arv on sama.
Suveks on lootus saada auto ja siis kantakse maha olemasolev väikebuss.
Kaire Jõe küsis, millest tulevad „majandustegevuse tulud”. Direktor vastas, et
linna poolt on kinnitatud ruumide rendi hinnakiri kõigile linna koolidele.
Eduard Odinets märkis, et „see pole direktorile etteheide, aga eelarve ei ole
läbipaistev. Ka direktoril on raske, kui ei tea oma võimalusi”.
2. Pedagoogide koolitusrahade kasutamisest 2007. aastal
Direktor andis ülevaadet pedagoogide koolitusrahade kasutamisest 2007. aastal.
Eduard Odinets märkis, et koolituskulud on 5 korda suuremad, kui kulus
koolitusele mullu – seega tuleb rohkem kursustel käia.
Direktor märkis, et tasemeõppe puhul saab teha lepingu, et töötaja peab jääma
selle järel teatud ajaks tööle või õppeks kulunud raha tagasi maksma, kui lahkub.

3. Inventari soetamisest 2007. aastal
Tutvumise järel mullu soetatud inventari nimekirjaga leidis hoolekogu, et on
tänuväärne, et üks klassiruum on võetud koralikult ette ja tehtud korda.
Kaire Jõe märkis, et direktori kabinetis on uut inventari – nahkdiivan, tugitoolid,
laud, arvuti, mis soetatud inventari nimekirjas ei kajastu.
Eduard Odinets palus täpsustada, kas on veel asju, mida soetatud inventari
nimekirjas pole, aga tegelikkuses peaks olema.
4. Kohapeal kerkinud küsimused
Kaire Jõe tundis huvi, kas eelmisel koosolekul arutatud küsimustele on leitud
lahendused: kus on piimaautomaat, kas on uuritud ujumisvõimalusi ja kas on
pöördutud linnavalitsuse poole seoses valgustusega.
Direktor vastas, et kooli valgustuse küsimuses pole linnavalitsuse poole
pöördutud kirjalikult, küll aga on seda tehtud suuliselt. Seoses ujulaga on
etteheiteid VKGlt, kelle järgi kool on ületanud soojakulusid – see on aga seotud
ventilatsiooniga, mis on valesti ühendatud.
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