
Tarvastu Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku protokoll 

27.01.2020 Mustlas, algus kell 18.00, lõpp kell 19.10 

Kohal: Kadri Nugis, Gerda Markus, Tarmo Põder, Joonas Talvik, Kadri Õmblus, Gerli Mirka, 

Annabel Kõva, Kristi Mikk, Karmen Rosental, Ene Savi 

 Puudus: Enna Ojaots, Aive Kaldra, Andrus Jürgenson 

Päevakord 

1. Hoolekogu liikmete tutvustus 

2. Tarvastu Gümnaasiumi kodukorra muudatustele arvamuse andmine 

3. Toitlustamise kvaliteedi auditi kokkuvõte 

4. Jooksvad küsimused 

Arutelu 

1. Direktor andis ülevaate hoolekogu liikmete valimisest ja tutvustas uusi hoolekogu 

liikmeid, kes olid nõus osalema hoolekogu töös, Kristi Mikku ja Karmen Rosentali.  

Otsus: Klassijuhatajad annavad e-kooli kaudu lastevanemtele teada 22. jaanuaril kinnitatud 

Tarvastu Gümnaasiumi hoolekogu kooseisust. 

2. Tarvastu Gümnaasiumi kodukorrale arvamuse andmine 

Kooli senine kodukord on üle vaadatud ning sisse viidud vajalikud muudatused ja täiendused. 

Hoolekogu liikmed on saanud kodukorra muudatustega tutvuda, küsimusi ei olnud. 

1) Ümberkorralduste tõttu on pikapäeva rühma tööaeg on kella 15.30-ni, reedel 15.00-ni 

2) Õppekorpus suletakse kell 17.00 

3) Tugimeetmete korda on viidud sisse parandused  PGS § 58 (41) alusel.  

Otsus: Kiita heaks Tarvastu Gümnaasiumi kodukorra muudatused 

Alus PGS §68  lõige 2, § 73  lõige11punkt 7 

 

3. Toitlustamise kvaliteedi auditi kokkuvõte 

Viljandi valla haridusasutustes läbiviidud toitlustamise auditi kokkuvõttes oldi üldiselt rahul, 

iga asutus valmistab lastele toitu kohapeal, välja arvatud Viiratsi kool. Õpilaste küsitlusele 

vastasid 2., 6. 8. ja 11. klass. Rõhutati, et laste arvamus toidu kohta sõltub laste maitsest, 

harjumusest. Toiduga on rahul rohkem nooremad õpilased. Vanematel õpilastel on teised 

maitse eelistused ja oodatakse rohkem tervislikku toitu. Osad õpilased leidsid, et kõht jääb 

tühjaks ja portsjonid on väiksed. Tegelikult saab alati toitu juurde küsida. 

Õpilaste soov on ise toitu võtta ja portsjoni suurust määrata. Tehti ettepanek vaadata üle 

mööbli paigutus, kas see annab võimaluse ristliikumist söögisaalis vähendada. 

Hoolekogu liige käis söökla töökorraldust vaatamas ja arutamas 23. jaanuaril.  Auditi 

kokkuvõttest anti 24. jaanuaril ülevaade kokkadele ja majandusjuhatajale. 

Näidisportsjonite väljapanek on suurendanud valikute kasutamist. 

 

Otsus: Proovida sööklas mööbel ümber paigutada, et õpilastel oleks mugavam liikuda. 

4. Jookvad küsimused  

Jooksvaid küsimusi ei  olnud. 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 

Koosoleku juhataja       Koosoleku protokollija  

Kadri Nugis        Gerda Markus               


