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Kuulati koolidirektori Lea Pilme ettekannet:

klassi esitati 37 avaldust. Klassitiiituinrs on24last, kuid kuna hoolekogu andis n6usoleku

klassitiiituwseks 26 last siis 26 6pilast vastu v6eti. Rakvere P6hikoolis on olemas oma
vastuvdhrkord, mida ka kiesoleval aastal jeirgti. P6hilisteks prioriteetideks on 6pilase elukoha
liihedus pdhikoolile, sama pere teiste laste 6ppimine samas koolis ja v6imaluse korral vanemate

soov.

l.

klassi nimekiri on kodulehel iileval.

fu"tujq direktori, lapse ja lapsevanema

vahel

toimus 0,5 tunnine vestlus, mille kiigus laps sai vdrvida pilti ja kirjeldada mida laps antud pildil

nieb. Olid viga konstnrktiivsed ja p6nevad vestlused.
Peale meie eelmist hoolekogu koosoleku kutsusin PShikooli

Rainer Miltop'i

ja andsin fflevaate meie kooli

kiilla Rakvere linna abilinnapea

hetke olukorras, milliseid investeeringuid on

hetkel kiiresti vaja. Piirast k0laskiiiku on ka pisikesed muutused toimunud ja Rakvere linn v6tab

hetkel palckumisi katuse remondiks. Liihtudes antud olukorrast tegin taotluse 11.05.2015
Rakvere linnale, milliseid investeeringuid Rakvere Pdhikool hetkel hidasti vajab. Kuna meie

kooli v?iikeklassis 6pib laps, kellel on ATTI diagnoos ja ta on suunatud tihele 6pilasele
keskendunud 6ppele, vajame tema jaoks individuaalset 6pperuumi mis vajab samuti
investeeringut ja iimberehitust. Umberehituseks on meil vaja teha iimber signalisatsioon, elekter,

helikindlus ruumis jne. Eespool kirjeldatud iimberehitus liiheb maksma orienteeruvalt 6850
eurot. Antud taotluse raames, sai taotletud ka suuremaid investeeringuid, kuid esmalt on oluline

leida vahendid, et teha individuaalne dpperuum iihele 6pilasele. Ehitus on planeeritud
suvevatreajale enne 201512016 dppeaasta algust. Samuti on vaja palgata 201512016 6ppeaastaks

iihele 6pilasele keske,ndunud 6ppele 6petaj a.

lB

klass on sulandunud kooli keskkonda

ja

sotsialisee,nrnud. Tbnnid toimuvad v.a see, et iiks

6pilane on eraldatud klassist. Antud 6pilase individuaalne 6pe toimub koolis, ktill aga viljaspool

lb klassi tunde.
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Hoolekogukoosolehrdtoimuvadjirgmisel6ppeaastalalljdrgnwalt:

21.09.2015 kell 17.15
18.01.2016 kell 17.15
16.05.2016 kell 17.15
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