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Päevakord 

TDK 2019. a majandusaasta aruanne  

Hoolekogu liikmetel oli eelnevalt võimalik majandusaasta aruandega tutvuda. 

Majandusaasta aruannet tutvustas direktor Jaan Reinson. Kõige suuremad kulutused 

on hoone majanduskulud. Kommunaalkuludelt kokkuhoiutud summast  võib kool 

kasutada ¾. Sihtvahendite kasutamine on ette määratud, omavahendite kasutamist 

saab kool ise reguleerida. Kooli omatuludest saab toetada üritusi ja projekte (reisid, 

laagrid jne), maksta töötasu asendusõpetajatele. 

Seoses üleminekuga tekkepõhilisele raamatupidamisele kandub omatulude jääk 

järgmisesse majandusaastasse. 

Otsus: hoolekogu võttis teadmiseks TDK 2019. majandusaasta aruande tulemused 

 

Kooli kodukorra täiendamine.  

Hoolekogu liikmetel oli eelnevalt võimalus kooli kodukorraga tutvuda. 

Kooli kodukord on koostatud kõigi määruste kohaselt. Kõigile koolidele korraldatud 

kodukorra auditist tulenevalt on antud täiendavad turvalisuse soovitused. 

Otsustati: viia TDK kodukorda sisse järgmised täiendused.  

3.1 TDK on elukohajärgne kool 

5.4. Teateid võib edastada ka üldtelefoni või sõnumiga. Ettepanek: jätta välja A5 

formaadis teate esitamine 

9.1. Täiendada sisevõrku. 

9.9. Täiendada ohtlikust olukorrast teatamise korda. Laps ei pea ise politseisse 

helistama. 



8.9.4. Muuta käskkirja edastamise vorm. 

40.2. Huvitegevus koolis. Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses 

tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid 

vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras. 

50.4. Õpilase ja vanema teavitamine. Õpilasele ja statsionaarses õppes õppiva õpilase 

vanemale tehakse kooli kodukorras sätestatud korras teatavaks õpilasele kohalduv osa 

kooli päevakavast. 

Kooli direktor aktsepteeris muudatuste ettepanekuid. 

 

TDK 2021.-2024 a arengukava projekt 

Hoolekogu liikmetel oli eelnevalt võimalik tutvuda uue arengukava projekti 

lähtekohtadega. 

Arengukava arutelusse tuleb kaasata erinevad osapooled ja korraldada suurem 

vestlusring, millest võtaksid osa õpetajad, lapsevanemad, õpilased. 

Enamus senise arengukava sisust jääb samaks. Koolile on olulised järgmised 

tegevused: Liikuma Kutsuv Kool, väärtuskasvatus. Uueks B-võõrkeeleks tuleb vene 

keel. Ettepanekud arengukava täiendamiseks: proovida koolis haridusuuenduslikke 

lähenemisi, uusi õppemetoodikaid.  

Otsustati: prantsuse keele ja kultuuri õpe peavad säilima. Tutvustada prantsuse keele- 

ja kultuuriruumi võimalusi. 

 

Ülevaade PISA testi tulemustest. 

Direktor Jaan Reinson andis ülevaate 2019. aasta PISA testi tulemustest TDKs. 

Hoolekogu võttis tulemused teadmiseks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


