Hoolekogu koosoleku protokoll nr 3

Maidla

18.05.2015
Algus: kell 17.30, lõpp: kell 18.40
Koosoleku juhataja: Merle Murula
Protokollija: Evely Press
Võtsid osa: Liis Täpsi, Tiina Heinla, Ruth Lipp, Merle Murula, Merit Männi, Evely Press, Merike
Hobolainen, Hardi Murula, Marja-Liisa Veiser.
Külalisena: Meelike Abroi (direktor)
Päevakord kinnitatud poolthäälte enamusega.
Päevakord:
1. Kokkuvõte II trimestri õppekasvatustööst
2. Koolikorralduslike dokumentide läbivaatamine (lasteasutuse kodukord, kooli
põhimäärus)
3. Ettepanekud ürituste korraldamiseks, rattaga kooli arendamine
4. Hoolekogu liikmetele koolituse võimaluste läbivaatamine (organiseerimine)
5. Kirjadest hoolekogule
6. Muud

küsimused

1. Kokkuvõte II trimestri õppekasvatustööst
Direktor andis ülevaate II semestri õppekasvatustöö tulemustest. III trimestri hinded pannakse
välja 29. mail 2015.
2. Koolikorralduslike dokumentide läbivaatamine (lasteasutuse kodukord)
Hoolekogu liige esitas pärast kodukorra kinnitamist ettepanekuid lasteasutuse kodukorra
täiendamiseks (sall, ravimid, kõrvarõngad, äraviimine jne). Kõiki juba kinnitatud dokumente
saab muuta, kui muudatused on vajalikud. Kool ootab ettepanekuid, kuid kõik ettepanekud ei
ole koolile kohustuslikud. Kõiki eriolukordi ei saa ja ei pea kodukorras kajastama.
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Koosolekul tekkis küsimus, kas lapsevanemad on uue kodukorraga tutvunud. Kodukorda on
tutvustatud lastevanematele, arendusjuht saatis kinnitatud kodukorra laiali 30.03.2015. Samuti
on see kättesaadav kooli kodulehel ning üles pandud lasteasutuse rühmadesse. Otsustati võtta
veel ettepanekuid, ettepanekud arutatakse läbi
Otsustati: Arendusjuht saadab kodukorra täpsustamiseks lastevanematele, tagasisidet
oodatakse hiljemalt 1. juuniks. Hoolekogu esitab omapoolsed ettepanekud samuti hiljemalt 1.
juuniks.
Maida Kooli põhimääruse projekt on esitatud hoolekogule arvamuse andmiseks, projektis
esineb mõiste sõimerühm, mida enam ei ole. Põhimääruse § 12 võrrelda PGS-iga. Hoolekogu
muud ettepanekud põhimääruse muutmiseks esitada arendusjuhile 29. maiks 2015.

3. Ettepanekud ürituste korraldamiseks, rattaga kooli arendamine
Direktor andis teada, et liiklusväljakut kasutatakse pidevat, 15. mail oli rattaeksam.
Hoolekogu liige küsis, kas rattakohti on piisavalt. Direktor vastas, et ilusate ilmadega
sõidetakse palju rattaga, rattakohti võiks olla rohkem.
Õppeaastat lõpetavad sündmused:
Lõpuaktus 12.06.2015 kell 16.00
Tublide õpilaste väljasõit 28.05.2015 kell 8.40
02.06.2015 Lüganuse Keskkooliga ühine sportlik päev, külastus Aidu kanalile.
Lasteaia lõpupidu 29. 05.2015 kell 17.00

4. Hoolekogu liikmetele koolituse võimaluste läbivaatamine (organiseerimine)
E. Press andis teada, et lastekaitseliidu koolitusprojektist jäime maha. Uued koolitused tulekul
sügisel. Hetkel kooskäiva hoolekogu volitused sügisel lõppevad. Otsustati oodata ära uue
hoolekogu valimine ja koolitusvõimalustega siis edasi liikuda.
5. Kirjadest hoolekogule
Arvestades hoolekogu liikmetelt meili teel saadus tagasisidet on M. Murula teatanud lapsevanemale, et
tema saadetud kirjad ei kuulu hoolekogu pädevusse.

6. Muud küsimused


Küsiti lasteasutuse koha kasutamise lepingute kohta. Direktor vastas, et nendega tegeleb vald.
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Juubelikuulutused on laiali saadetud, raadios juba kuulutatakse kokkutulekust. Kool sooviks
juubeliks vaipa õpetajate toa ette koridori ning diivanit. Hoolekogu liikme H. Murula arvates
peaks diivani valikul lähtuma mõisahoonest ja valima interjööriga sobiva mööbli, mitte
esimese ettejuhtuva.



19. mail külastab kooli Tiina Naarits-Linn, koolitus toimub õpetajatele ja lastevanematele.



On lapsi, kes käivad teistes koolides proovipäeval. Kas kool saaks midagi muuta, et laps jääks
Maidla Kooli? Direktori sõnul on esmane kontakt klassijuhataja, kes lapsevanemaga vestleb.



Direktor andis teada, et kiusamisprobleemiga on tegeletud Maidla Koolis kogu aasta, kaasates
lastekaitsetöötajat, politseid, rajaleidja keskust, psühholooge, vabatahtlikke.

Merle Murula

Evely Press

Hoolekogu esimees

Protokollija
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