Merivälja Kooli hoolekogu 21. mai 2015. a. koosoleku protokoll
Koosoleku kuupäev: 21.05.2015
Koosoleku algus 17:30 ja lõpp 19:00
Koosoleku toimumise koht: Merivälja Kool
Osavõtnud hoolekogu liikmed: Anneli Kuusk, Martin Kõdar, Tõnis Mölder, Tõnis Pohla, Alo Kivistik,
Klaire Sinisalu.
Puudus Urmas Truusa.
Osales: Direktor Kaja Laanmäe.
Kinnitati ühehäälselt päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.

7-nda klassi avamine sügisel.
Vastuvõtt esimestesse klassidesse.
Klasside liitmine.
Hoolekogu valimine sügisel.
Muud küsimused.

1. Direktor: Potentsiaalseid oma kooli lapsi 7-ndasse klassi on 17. Klassijuhatajaks saab tõenäoliselt
loodusainete ja bioloogia õpetaja. Vene keele, loodusõpetuse ja bioloogia õpetaja on leitud.
Puudu eesti keele ja matemaatika õpetaja, viimaseid otsib 7 kesklinna kooli. Samuti on puudu
kaks 6-nda klassi üks 5-nda klassi klassijuhataja. Lahkub inglise keele õpetaja Kaja.
2. Direktor: Praegu on esimesse klassi astumiseks avalduse esitanud 91 last. Arvestades, et mõned
siiski lähevad mujale, oleme arvestanud 3 klassikomplektiga. Sügisel on praeguse arvestuse alusel
koolis 389 õpilast, 17 klassikomplekti, keskmiselt 22,9 õpilast klassis. Kuna pearaha arvestus
eeldab klassis minimaalselt 24 õpilast, siis 91 lapsega ei saa 4 klassikomplekti luua. Aasta lõpuni
näitab praegu kooli eelarve täitmine negatiivset tulemust -15400 (ilma tööjõumaksudeta, koos
maksudega -20605) eurot, eelmine aasta lõpetasime -8000 euroga. Aga tegelik miinus peaks
eelduste kohaselt sel aastal siiski väiksem tulema.
3. Direktor: 3a, 3b ja 3c klassides õpib vastavalt 23, 23 ja 13 õpilast, kokku 59 õpilast. Kolmandatest
klassidest lahkub 3 õpilast. Klassid jäävad numbriliselt eraldi, aga mitmeid aineid hakatakse
andma 18-õpilasega rühmades ja osasid õppeaineid (nagu kehaline) liitrühmades.
4a, 4b ja 4c klassides on vastavalt 16, 19 ja 20 õpilast, kokku 55 õpilast. Kolm klassi liidetakse 2ks
klassiks, üks klassi juhatajatest, Klaire Sinisalu, hakkab uuest õppeaastast juhatama esimest klassi.
Õpilased saavad valida, mis klassi lähevad.
4. Kõdar: Tallinna Linnavalitsuse 16.02.2011.a. määrusega nr 8 kinnitatud Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise korra ja selle töökorra § 3 lg 6 (25.10.2014.a. jõustunud
redaktsioonile) kinnitatakse hoolekogu koosseis üheks aastaks. Seega tuleb korraldada hoolekogu
valimised järgmise õppeaasta alguses, orienteeruvalt oktoobris. Minule teadaolevalt mitmed
hoolekogu liikmed ei soovi kandideerida järgmistel hoolekogu valimistel.
Hoolekogu võttis informatsiooni teadmiseks.
5. Muude küsimuste all arutas hoolekogu lapsevanema pr Kletteri ettepanekut nihutada kõigi
klasside osas koolipäeva algust 1 tunni võrra hilisemaks (s.o. kella 9ks). Arvestades seda, et

valdaval enamusel töötavatel lastevanematel ei ole võimalik last kooli tuua tund aega hiljem, et
osades klassides algab juba koolipäev tund aega hiljem, ning samuti II ja III astme klasside
koolipäeva pikkust ja ka toitlustusvahetunde (mh on sügisest põhivahetund toitlustamiseks 30
min), ei pea hoolekogu otstarbekaks koolipäeva algust hilisemaks nihutada.
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Juhataja Martin Kõdar

Protokollija Tõnis Pohla

