Lääneranna spordikooli lapsevanemate üldkoosolek Lihula
spordihoones (Jaama 9, Lihula, Lääneranna vald)
25.08.2021 kell 18:00
Päevakord:
1.
Lääneranna spordikooli hoolekogu valimine lastevanemate esindajad.
LRSK põhimäärus lisana kaasas.
Põhimääruse järgi:
§ 20. Hoolekogu
(1) Hoolekogu on kooli juures tegutsev organ, kelle ülesanne on suunata kooli
tegevust ning teha ettepanekuid kooli direktorile ning vallavolikogule ja
vallavalitsusele kooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.
(2) Hoolekogul on viis (5) kuni üheksa (9) liiget.
(3) Hoolekogu koosseisu kinnitab kooli direktori ettepanekul vallavalitsus.
(4) Hoolekogusse kuuluvad:
1) direktori ettepanekul kooli toetavate organisatsioonide esindajad;
2) õppenõukogu otsusel treenerite esindajad;
3) õppurite esindaja;
4) lastevanemate poolt valitud lastevanemate esindajad;
5) kooli pidaja esindaja.
Treenerite ettepanek on: Ülle Türner, Peeter Idvani, Kainer Mölder, Mart Ulm –
Kandidaadid on oma nõusolekut kinnitanud, kohapeal saab esitada veel kandidaate.
2.

Lääneranna spordikooli õppemaksu kehtestamine.
1. 10€ kuu /90€ 9 kuu kulu lapse kohta - suvekuud on tasuta.

Stsenaarium nr 1*: Aastane kulu lapse kohta 90€ * laste arv.
Stsenaarium nr 2*: Aastane kulu 1. lapse kohta 90€ (100%) + 63€ (70%) teine laps +
45€ (50%) kolmas laps. Kokku kulu kolme lapsega perele aastas 198€.
Stsenaarium 3*: … lapsevanemate ettepanek
Stsenaarium 4*: Direktori ettepanek. Õppemaks aastas on 90€ perekonna kohta,
sõltumata laste arvust.
2. 5€ kuu /45€ 9 kuud
Stsenaarium nr 1*: Aastane kulu lapse kohta 45€ * laste arv.
Stsenaarium nr 2*: Aastane kulu 1. lapse kohta 45€ + 31,5€ teine laps + 22,5€
kolmas laps. Kokku 99€
Stsenaarium 3*: … lapsevanemate ettepanek
*Õppemaksust direktori käskkirjaga (õppenõukogu otsusega) vabastame Eesti MV
medalistid, meistrisarjas mängivad jalgpallurid
1 poolaasta on uutel õpilastel tasuta – et valida ja proovida erinevaid võimalusi ja
otsustada.
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Näited naabritelt:
1. Lihula muusikakool 12€ kuu (108€ aasta/9kuud), iga õppekavaline koht
maksab. Järgmine laps 70% kolmas laps 50% neljas laps tasuta.
2. Audru muusikakool 10€ ja 5€ kuu, iga õppekoht maksab ja iga perelaps
maksab 100%.

3.
Arengukava 2021-2025 tutvumine ja arvamused – ootame ettepanekuid.
Lisana kaasas
4.

Tunniplaan 2021-2022 tööversioon. Lisana kaasas

5.

Majaga tutvumine.
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