Hoolekogu koosoleku protokoll nr 1
Maidla

13.10.2015
Algus: 17:30, lõpp 19:00
Koosoleku juhataja: Meelike Abroi
Protokollija: Kristi Polt
Võtsid osa: Marja- Liisa Veiser, Merit Männi, Merle Murula, Kristi Polt, Tiia Soppe, Liis Täpsi,
Meelike Abroi
Puudusid: Hardi Murula, Evely Press, Merike Hobolainen
Päevakord:
1. HK esimehe valimine- HK liikmed
2. Ülevaade HK tööst- direktor
3. Ülevaade õppe-kasvatustööst- direktor
4. 2015.a eelarve täituvuse ülevaade – direktor
5. 2016.a eelarve projekti ülevaatamine- direktor
6. Koolikorralduslike dokumentide ülevaatamine (kooli õppekava üldosa, riskianalüüsid)- direktor
7. Hoolekogu liikmetele koolituse võimaluste ülevaatamine- direktor, HK
8. Avatud uste päeva korraldamine- direktor, HK

1. HK esimehe valimine:
Esimehe kandidaadiks esitati Merle Murula.
HK liikmed hääletasid järgnevalt: poolt 6, erapooletuid 0, vastu 0
Aseesimehe kandidaadiks esitati Marja- Liisa Veiser.
HK liikmed hääletasid järgnevalt: poolt 5, erapooletuid 1, vastu 0
Protokollijaks esitati Evely Press.
HK liikmed hääletasid järgnevalt: poolt 6, erapooletuid 0, vastu 0
Ülevaade HK tööst
Direktor tutvustas eelmise HK koosseisu tööd ja tegi väikese ülevaate LV koosolekust. Ta lootis, et
HK oleks rohkem koostööd teinud. Loodab uue koosseisuga tihedamat tööd ja kontakti. Kiire
ülevaade ka kaebekirjadest, üle peade astumisest. Koolis käis Riiklik järelvalve, kes andis positiivse
hinnangu, akti on oodata novembris. Direktor tutvustas samuti uuendusi koolis- puhkenurk, saali
toolid, uued vaibad koridorides ja uued kolleegid õppeasutuses.

Ülevaade õppe-kasvatustööst
Koolis on uued pedagoogid: klassiõpetajad, inglise keele ja eesti keele õpetajad. Nendel on oma
õpetamismeetodid, mis on rangemad.
Õpilaste käitumine koolis, ropendamine, tundidest ära minemised. Lõhkumise pole õnneks
esinenud.
Liis rääkis oma muljeid õpilasena, oli positiivselt meelestatud, rahul uute õpetajatega.
Hoolekogu liige küsis hindamise kohta:
Hindamine on koolis 1. klassis kujundav, hindeid ei panda. 2-9 klass saavad hindeid.
Hoolekogu liige avaldas arvamust kehalise, kunsti, tööõpetuse ja muusika kohta, et see võiks olla
arvestuslik hindamine. Koolis juba liiklusõpetus ja kodukandilugu on arvestusliku hindamisega.
2015.a eelarve täituvuse ülevaade
Eelarvega on korras. Kõige rohkem on kulutusi bürookuludes. Ka koolitustel osaletakse. Nende
tasumisest nii valla kui riigi eelavest.
Küsiti projektide kohta: IVOL, MOVE WEEK, Laulupesa, koolivaheaja laager Remnikul.
9. klassi lõpetamise 1 tingimusi on loovtöö kirjutamine, mis tehakse 8. klassis.
2016.a eelarve projekti ülevaatamine
Järgmise aasta eelarvet veel ei ole.
Koolikorralduslike dokumentide ülevaatamine (kooli õppekava üldosa, riskianalüüsid)
LA riskianalüüs on kooli kodulehel olemas. Kooli oma ei ole. Direktor lubas lisada.
Riskianalüüs on täiendatud ja kinnitatud. On käinud tervisekaitsekontroll nii koolis kui LA-s
Enesekontrolliplaanid on olemas.
Õppekava on koostatud ja õpilasesindus soovis seal näha rohkem piltmaterjali, sellega oli kool nõus
ja need lisatakse sinna. Hoolekogu kiitis uue õppekava heaks. Arvamusi ega ettepanekuid ei tehtud.
B-kat. Juhilubade tegemine on ka sisse kirjutaud, kui vald selleks ressursse eraldab.
Hoolekogu liikmetele koolituse võimaluste ülevaatamine
Merlecons: Evely ja Merit kooli töötajatena saaksid osaleda. Teiste liikmete kohta ei tea, kuidas
tasumine on ja kuidas maksta. Koolitused on kallid.
Avatud uste päeva korraldamine
11. nov toimub. Info on kooli kodulehel, FB-s, vallale on samuti info edastatud.
Järgmine aasta kooli minevad lapsed saavad samuti kutse tulla kooliga tutvuma. Uuel aastal on
õpetaja Karmen lubanud taas esimese klassi võtta ja annab edasi praeguse 4. ja 5. klassi.
Velve tegeleb esinemistega.
Ajakirjanik S. Golomb tuleb ka koolist kirjutama.

Muu info ja jooksvad küsimused
 Merit tutvustas kadripäeva üritust, mis oleks koos Püssi lasteaiaga.
 HK liige küsis isadepäeva ürituse kohta, on tulemas sellega tegeleb huvijuht.
 Direktor rääkis ka seda, et lasteaia rühmad on täis. Õnnetriinudes on 18+2 kohta. Ja peab
tegema sama ka Rõõmupesaga. Merit ütles, et neil on stabiilselt kohal 14 last.

 Novembris on Püssis Kalevipoja teemaline üritus. Sellest võtaksid osa kõik õpilased 1-9
klassini.
 1-6 klass käis loomaaias
 7-9 klass lähevad Kuremeäele ja Viru Vanglasse
 Uus hoolekogu koosolek toimub 07.12.2015 kell 17:30
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