HR RAPLA ühinemisgrupi hariduskomisjoni koosolek
PROTOKOLL
Raplas
19.05. 2016.a.
Algus kell 18.00, lõpp 19.15
Koosoleku juhataja Margus Tamberg
Protokollija Tiina Roosimägi
Osalesid HR Rapla ühinemisgrupi hariduskomisjoni liikmed: Margus Tamberg, Tiina
Roosimägi, Jaanika Voomets, Salle Nurmeta, Sirje Laansoo, Anu Rand, Lilian Voog, Helen
Link, Kristiine Vahtramäe.
PÄEVAKAVA
1. Valdkonnakomisjoni liikmete tutvumisring
2. Hariduskomisjoni esimehe valimine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine
3. Valdkonnakomisjoni arutelude sisu, andmete kogumine
Valdkonnakomisjoni koosolekul räägitust:
1. Valdkonnakomisjoni liikmete tutvumisring
Osalejad tutvustasid ennast.
2. Hariduskomisjoni esimehe valimine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine
Komisjoni esimeheks valiti Margus Tamberg, kes hakkab ka koosolekuid juhtima.
Protokollijaks valiti Tiina Roosimägi. Järgmisi koosolekuid protokollib selle valla
esindaja, kus koosolek toimub.
3. Valdkonnakomisjoni arutelude sisu
Arutelu: kas võtta alusharidus ja üldharidus või võtta ka huviharidus. Kehtna pakub, et
võtame ka huvihariduse. Alustame alushariduse ja üldhariduse aruteluga. Seejärel
palume koostööd kultuurikomisjoniga huvihariduse osas. Huviharidus ja huvitegevus
tahavad läbi arutada.
ALUSHARIDUS:
Valdade alushariduse olukorra tutvustus. Ettepanek korjata kokku kõik õigusaktid ja
teha neist koond. Seejärel saab alustada võrdlemist. Vaja on tabelit, kus on andmed
osalevate valdade haridusasutuste kohta.
EXELi tabeli põhja, kus vajalikud andmed saame, koostab Rapla valla esindaja.
Kõik osalejad vaatavad üle tabeli sisu, teevad vajadusel ettepanekuid lisamiseks või
ära jätmiseks ja siis täidavad tabelid andmetega.
Komisjoni liikmed esitasid ettepanekuid, milliseid andmeid küsida: lasteaiad, rühmad,
lapsed, kohtade arv rühmas, rühma lahtioleku aeg, töötajad, keskmised palgad 2016 I

kvartal ametikohtade kaupa, erisused, tugiteenuste pakkujad, EHISE tabel HEV laste
kohta, kohatasud, soodustused, ringid lasteaias, investeeringute vajadus ja -kava,
projektid, mis on saanud rahastuse, toiduraha ja toitlustamine, kohalkäimine.
Rahvastikuprognoosi on ka vaja. Küsime seda arenduskomisjonilt.
KOOLID
Rapla valla esindaja näitas neil olemasolevat tabelit ja lisada – kohatasud, HEV lapsed,
klasside liigid, õpilaskodu, ringid, tunnikoormus, õpetaja ametikoha tekkimine,
toiduraha ja toitlustaja, transport, õpetajate kvalifikatsiooninõuetele vastavus.
Otsustati saata tabelid kõigile parendamiseks ja täitmiseks võimalikult kiiresti.
Järgmine kohtumine saab toimuma KEHTNAS Valtu lasteaias, 14.06.2016 kell 18.

Juhatas: Margus Tamberg
Protokollija: Tiina Roosimägi

