Merivälja Kooli hoolekogu 6. detsembri 2013. a. koosoleku protokoll
Koosoleku aeg: 06.11.2013
Koosoleku algus 17:30 ja lõpp 20:15
Koosoleku toimumise koht: Merivälja
Osavõtnud hoolekogu liikmed: Martin Kõdar (esimees), Anneli Kuusk, Urmas Truusa, Külli Tatter,
Tõnis Pohla.
Puudunud Hoolekogu liikmed: Alo Kivistik, Klaire Sinisalu.
Teised osalejad: Direktor Kaja Laanmäe
Kinnitati ühehäälselt päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jõululaada korraldamine.
Lastevanemate koosoleku protokollist ning koosolekul tõstatud teemade arutelu.
Hoolekogu 2012/2013 õppeaasta aruanne.
Hoolekogu töökorralduse küsimused.
Juurdeehituse valmimisest ning õppetöö muudatustest sellel ajal.
Kooli tuleviku arengustsenaariumide arutelu ja vanemate tagasiside.
Jooksvad küsimused.

Koosolekul:
1. Arutati jõululaadaga seonduvat ning jagati korraldamisega seotud ülesanded. Jõululaat toimub
uues koolimajas sissepääsuga uuest koolimajast, peamiselt teise korruse aatriumis ning
klassides. Toimuvad töötoad, malesimultaan, kasutatud koolivormi ja talispordivarustuse laat
(lapsevanematel palutakse kaasa võtta).
Otsustati: kinnitada Klaire Sinisalu jõululaada peakorraldajaks.
2. Lastevanemate koosolekul osales üle 130 lapsevanema. Arutati läbi lastevanemate koosolekul
tõstatatud olulisemad teemad ning vaadati üle lastevanemate koosoleku protokoll.
Otsustati: avaldada antud ja järgmised lastevanemate koosoleku protokollid kooli kodulehel.
3. Vaadati läbi ning kinnitati Hoolekogu 2012‐13 õppeaasta aruanne.
Otsustati: avaldada aruanne kooli kodulehel.
4. Toimus hoolekogu töökorralduse arutelu.
Otsustati:
4.1. valida hoolekogu esimeheks Martin Kõdar, hoolekogu aseesimeheks Urmas Truusa ja
sekretäriks Tõnis Pohla.
4.2. Lisada hoolekogu liikmete lühitutvustused kooli kodulehele.
4.3. Töötada välja hoolekogu töökord ning arutada seda järgmisel koosolekul.
4.4. Informeerida lastevanemaid e‐kooli kaudu hoolekogu koosolekute toimumisest ning
planeeritavast päevakorrast.

5. Päriti aru kooli direktorilt võimla ja ujula valmimise kohta ning ärajäävate tundide kohta
juurdeehituse ajal. Direktor selgitas, et võimla ja ujula valmimine sõltub täiendavast
linnapoolsest rahastusest. Seda hetkel veel kinnitatud ei ole, kuid abilinnapea Kõlvart kinnitas
juurdeehituse esimese etapi avamisel, et 2014/2015 õppeaastaks on ehitustööd kõik
lõpetatud. Poiste tööõpetuse tunnid tänaseks jälle toimivad. 4.‐6. klassi kehalise kasvatuse
tunnid toimuvad II veerandil Viimsi koolis, väiksemate klasside tunnid uue koolimaja 2. korruse
aatriumis. Ujumistunnid jätkuvad kooli oma ujulas loodetavasti järgmisest õppeaastast.
Spordisaali ja ujula majandamise osas koostab kooli juhtkond hoolekogu abiga arvutused
(majandamise kava). Mitmed huvilised on juba kooli poole pöördunud treeningrühmade
avamise osas.
Hoolekogu toetab raamatukogunurga loomise ideed. Plaanis on luua raamatukogunurk uue
maja teise korruse aatriumi. Selle loomist saab alustada peale võimla valmimist kuna hetkel on
aatriumi ruumi vaja maksimaalselt kehalise kasvatuse tundide tarvis.
6. Arutati järjekordselt kooli tuleviku arenguid, eelkõige III kooliastme lisamise poolt ja
vastuargumente.
Otsustati:
6.1. korraldada hoolekogu kohtumine haridusala abilinnapea ja Tallinna Haridusameti
töötajatega.
6.2. Korraldada küsitlus lastevanemate hulgas. Küsitlus viia läbi III veerandil nii nagu kool on
seda varemgi teinud, et anda võimalus ka 1. klassi lastevanematele oma arvamuse
kujundamiseks.
7. Muude küsimuste all arutati täiendavate keeleringide ja süvaõpperühmade (vene keel, inglise
keel, matemaatika) loomist. Huvijuht ja õppealajuhataja uurivad nende ringide loomise
võimalusi ja teevad ettepanekud.
Kõik otsuste poolt anti 5 poolthäält.

Koosolekut juhatas Martin Kõdar

Koosolekut protokollis Tõnis Pohla

