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pApvaroRp:
Ahtme Kunstide Kooli hoolekogu dppeaasta 2014-15 tegevusaruanne.
2. Lastevanemate esindaj ate valimine kooli hooleko gusse.
3. Vilistlaste esindaja valimine kooli hoolekogusse.
4. Kooli kodukord.
5. Ahtme Kunstide Kooli 2015-16 6.a. tegevuskava. tutvustamine.
1.

1. Ahtme Kunstide Kooli direktor Jana Unt andis iilevaate koosolekust osalejatele Ahtme
Kunstide Kooli hoolekogu 20 | 4-l 5 Sppeaasta tegevusaruandest.
Hoolekogu osapooled on: kooli pidaja esindaja, pedagoogid, Opilased, kooli vilistlased,
lapsevanemad j a toetava organisatsiooni esindaj a

Hoolekogu liikmete volitused kehtivad kaks Oppeaastat.
2014-15 Oppeaastal toimus 3 koralist koosolekut ja 1 erakorraline.
o Kinnitati AKK 2014-15 6 a tegevuskava ja kooli 2015 a eelarve projekt
o Tutvuti 2013-14 6.a dpilaste, lastevanemate ja tootajate rahulolu uuringute tulemustega
. Kinnitati 2014 aasta Oppetasu toetuste saajate nimekiri
o Koosk6lastati Ahtme Kunstide Kooli 2015-2018 aastate arengukava
o Koosk6lastati AKK-i Pdhimiiiiruse muudatused
o Kinnitati 2014-2015 Oppeaasta tegevuskava aruanne
o Kinnitati 2014-15 dppeaasta tulemuste jiirgi Aasta dpetaja kandidaat
o Kinnitati estraadiosakonna dppekavamuudatused
o Tutvuti direktori AKK-i 2014 aastamajandustegevuse aruandega

o.
2. Direktori

Jana Unti s6navdtt: Tiina tuleb
esindaja uute hoolekogu koosseisu.

teil v[lja valida lastevanemate

esindajad ja vilistlaste

Vastavalt Kohtla-Jiirve Linnavalitsuse 30jaanuari 2013 m 156 mii2irusele !'Kohtla:-Jiirve trinna
munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise kord ja todkord" $6 lg2 valitakse lastevanemate,
vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad lastevanemate tildkoosolekul, mille
kohta koostatakse protokoll ja vastavasisuline otsus.

a)

Esitan teile kunstiosakonna lastevanemate kandidaadid:
Svetlana Pant5enko - poeg 6pib II kursusel
Kes on selle poolt,et kunstiosakonna lastevanemaid esindaks iiks inimene?
Poolt hAAli ei olnud .
Kes on selle poolt, et kunstiosakonna lastevanemaid esindab kaks inimest?
Enamus lastevanemaid h5iiletas selle poolt, et valida kaks esindajat kunstiosakonnast.

OTSUSTATI: Kunstiosakonda
ja Tatjana Nagajeva.

b)

lastevanemate esindajateks hoolekogus on Svetlana Pantlenkq

Esitan teile muusikaosakonna lastevanemate kandidaadid:

Larissa Polujanenkova
akordioni erialal
Elena Titova

- koolis

Olga Gudkova

-

vanem tiitar ldpetas klaveri erialal, noorem

ttitar 6pib VII klassis

6pib neli last

- tiitar lSpetas kunstiosakonna,

6pib estraadiosakonna II kursusel

Kes on selle poolt,et muusikaosakonna lastevanemaid esindab iiks inimene?
Poolt hiiiili ei olnud .
Kes on selle poolt, et muusikaosakonna lastevanemaid esindab kaks inimest?
Enamus hiiiiletas selle eest poolt.
Uks lapsevanem pakkus, et las k6ik kolm kandidaati esindavat muusikaosakonda, sest
muusikaosakond on kunstiosakonnast suurem.

OTSUSTATI: Muusikaosakonda esindab hoolekogus kolm lastevanemat: tarissa,
Polujanenkova, Elena Titova, Olga Gudkova.
3.

.,

Direktori Jana Unti sdnavdtt: Vilistlaste esindajate kandidaat on ainult i.iks:

Uljana Ivanova, ldpetas muusikaosakonna klaveri eriala kiitusega 2014 aastal. Esines
klaverikonkursitel ja orelikonkursitel, saavutas auhinnalisi kohti. Esindas kooli viiljaspooI kooli.
Viiga vastutustundlik neiu. Opib Ahtme Giimnaasiumi 9 klassis, 6pib hinnetele viiga hea.
Kes on selle poolt, et Uljana Ivanova esindaks vilistlasi hoolekogus?
Enamus hii2iletas selle poolt, et valida U-Ivanova vilistlaste esindajaks.

OTSUSTATI: valida Ulj ana Ivanova vilistlaste

esindaj aks.

4. Direktori asetiiitja Sppe- ja kasvatust<id alal S.Keki5eva tutvustas lastevanematele
kodukorda.

AKK

5. Direktori asetiiitja 6ppe- ja kasvatusto<i alal S.KekiSeva andis aru muusikaosakonna
2015-16 6a tegevuskdvast ja direktori asettiitja 6ppe- ja kasvatustoo alal A.Dikushenko tutvustas
kunstiosakonna 20 1 5- 1 6 6a tegevuskava.
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