Merivälja Kooli (edaspidi Kool) hoolekogu 10. november 2016. a. koosoleku protokoll
Koosoleku kuupäev: 10.11.2016
Koosoleku algus 18:00 ja lõpp 19:45
Koosoleku toimumise koht: Heki tee 16, Tallinn
Osavõtnud hoolekogu liikmed: Tõnis Mölder, Urmas Truusa, Tiina Randma-Liiv, Mika
Männik, Erki Sipra, Riina Reinike, Maiu Plumer.
Koosolekust võttis osa Merivälja kooli direktor Kaja Laanmäe
Päevakord
1.
2.
3.
4.

Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine;
Hoolekogu 2016/2017 tööplaan;
Kooli spordisaali ja ujula aegade väljarentimise kord;
Muud küsimused (lastevanemate pöördumised hoolekogu poole).

1. Hoolekogu valis esimeheks Mika Männiku (Männik) ja aseesimeheks Urmas Truusa.
2. Hoolekogu arutas 2016/2017 aasta tööplaani.
10.12.2016 on korraldatakse iga-aastane jõululaat. Selleks tuleb kokku leppida
jõululaada tegevused ning määrata nende eest vastutajad. Planeerimise aluseks on 2015
aastal koostatud plaan. Plaan on saadetud hoolekogu liikmetele, kes teevad ettepanekuid
tänavuse jõululaada korraldamise osas.
Korraldada tuleb kohtumine hoolekogu liikmete ja Haridusameti (HA) esindajate vahel.
Vajalik on täpsustada eelkõige eelarve planeerimise ja kooli arendamise protsesse, et
hoolekogu saaks efektiivselt sellesse panustada. Lepiti kokku, et Urmas Truusa lepib
HA-ga kohtumise aja kokku.
Orienteeruvalt 2017 aasta juuni lõpuks saadab Tallinna Haridusamet kooli astuvate laste
arvu ja eelarve. Seejärel tuleb hakata komplekteerima klasse vastavalt PGS-s sätestatud
normidele. Kuivõrd kooli ressursid on konkreetselt määratletavad siis tuleb 2017 aasta
alguses prognoosida, kui palju reaalselt on võimalik uusi õpilasi vastu võtta ja mitu
klassikomplekti moodustada. Hoolekogu on seisukohal, et uute õpilaste vastuvõtmise
protsessi tuleb juhtida. Kindlasti ei saa lähtuda põhimõttest, et kooli tuleb vastu võtta
kõik õpilased, kes sinna määratakse. Juhul kui HA-i poolt määratavate õpilaste arv
ületab PGS-s sätestatud piirmäärad, tuleb vastuvõetavate õpilaste arv viia kooskõlla
piirmääradega.
Kooli eelarve planeerimise protsess peab olema arusaadav ja läbipaistev. Täna see nii
ei ole. Kuna hoolekogu esimees peab eelarve ka allkirjastama siis on vajalik mõne

hoolekogu liikme kaasamine kogu protsessi vältel. Kuivõrd hoolekogu liikmel Erki
Sipral (Sipra) on erialane kompetents finantsarvestuses siis on ettepanek kaasata tema
eelarve planeerimise protsessi. Eelarve seletuskiri peab loogiliselt haakuma kooli
eesmärkide ja summadega.
3. Kooli ruumide ja inventari kasutusse andmise hinnad on kehtestatud Tallinna
Haridusameti 19.11.2013 käskkirjaga nr HA-4/61. Nimetatud käskkirja punktis 3 on
sätestatud direktori õigus kaalutleda soodustuste tegemist. Hoolekogu poole on
pöördunud lapsevanemad ja klubi HC Tallinn, kes tegeleb käsipalli treeningute
andmisega muuhulgas ka Merivälja kooli õpilastele. Pöördumise sisuks on asjaolu, et
eelnevatel aastatel on klubile antud saali rentimisel soodustust. Sel aastal aga direktor
kaotas soodustused ja muutis ühepoolselt trennide toimumise aegu. See tekitas nii
lastevanemates kui ka klubi juhtkonnas arusaamatust. 09.11.2016 toimus Merivälja
koolis sel teemal ka lastevanemate ja klubi koosolek. Kuivõrd Merivälja Kool on avalik
õiguslik asutus, tuleb taolistele otsustusprotsessidele kohaldada haldusmenetluse
põhimõtteid.
Põhimõtted
on
toodud
haldusmenetluse
seaduses
https://www.riigiteataja.ee/akt/125102016005 mille § 4 sätestab, et kaalutlusõigus
(diskretsioon) on haldusorganile seadusega antud volitus kaaluda otsustuse tegemist või
valida erinevate otsustuste vahel ja kaalutlusõigust tuleb teostada kooskõlas volituse
piiride, kaalutlusõiguse eesmärgi ning õiguse üldpõhimõtetega, arvestades olulisi
asjaolusid ning kaaludes põhjendatud huve. Antud lepingu puhul selliseid kaalutlusi
osapooltele ei avaldatud. Koosolekul leidis hoolekogu, et koostöös direktoriga tuleb
välja töötada põhimõtted, mis määratleksid ära, kellele ja mis tingimustel soodustusi
antakse.
4. Kokkuvõte teemadest, mida on lapsevanemad hoolekogule arutamiseks saatnud:
4.1 On õpilasi, kellele ei maitse koolitoit. Supid on head aga kartul ja tangained on
magedad. Lastevanemate poolt on ettepanek lubada neid kokkulepitud ajal toite
maitsma;
Hoolekogu seisukoht: Hoolekogu toetab toitude degusteerimist lastevanemate poolt.
Degusteerimise soovist palume teavitada hoolekogu esimeest, kes omakorda
informeerib sellest kooli juhtkonda.
4.2 Lastevanemate poolt on tulnud ettepanek, viia läbi rahulolu uuringuid, et välja
selgitada olulistes küsimustes lastevanemate seisukohad;
Hoolekogu seisukoht: Võiks olla üks korralik uuring õppeaasta lõpupoole, et saaks
uueks aastaks plaane seada. Ettepanek on, et osa küsimusi võiks tulla hoolekogu ja
lapsevanemate poolt, osa direktorilt. Uuring oleks aga üks ja sama.
2016.aastal osales Merivälja Kool kahes suures uuringus: TLÜ koolide uuring, kus
olid koolid mitmelt poolt ja Tallinna Haridusameti Tallinna koolide uuring. Mõlemas
vastasid küll õpetajad, mitte lapsevanemad. Üksikküsimustes kus on vaja teada
lastevanemate seisukohti, võiks kasutada lihtsat meili teel küsitlust, kasutades
keskkonda https://www.instant.ly/

4.3 Luua lastevanemate abiga 2-3 lugemispesa kooli. Koolil ei ole raamatukogu, kuid kui
lapsed soovivad oodata pärast tundi vanemaid, trenni vms, siis on neil seda lubatud
teha vaikselt istudes ja raamatut lugedes. Loogem selliseid võimalusi - lokaalsed
valgusallikad, kott-toolid, riiulid, annetatud raamatud;
Hoolekogu seisukoht: Väga hea algatus. Mõnusad oleksid kott-toolid, väikesed riiulid
raamatute ja ajakirjade jaoks. Eelmisel õppeaastal rajati õpiala, see töötab praegu
lugemisalana. Kahjuks ei ole õpiala õppetundide läbiviimiseks kasutust leidnud
eelkõige seetõttu, et on olemas ikka mõni vaba klassiruum ja teiseks majas halvad
akustilised tingimused st ruumid kostavad väga läbi. Seega on ka kõik koridoris toimuv
klassidesse kuulda. Lapsevanemad, kes soovivad lugemispesade loomisele õla alla
panna, palume võtta ühendust hoolekogu esimehega.
4.4 Vaadata üle vana maja garderoob. Luua juurde nagikohti ja jalanõude kohti. Võimalik
oleks ehitada ka olemasolevate nagide alla jalanõude sahtel. Nagid on soetatud sel ajal
kui õpilasi oli klassis 12-17, täna on 19-28. S.t on tekkinud olukord, kus asjade
kadumine ongi üsna loomulik, sest näiteks esimese klassi lapsed ei ulata ilma pingile
astumata oma asju ära panema-võtma ja jalanõudele võib kergesti vastu minna;
Hoolekogu seisukoht: Garderoobid on probleemiks nii uues kui vanas majas. Lapsi on
väga palju, ruumi vähe. Vedelevad jalatsid on tavalised ka kõikjal Põhjamaade
koolides. Peaks uurima teistest koolidest, kuidas selliseid probleeme on lahendatud.
Lapsevanemad, kellel on konkreetseid ettepanekuid, kuidas võiks garderoobe ümber
kujundada võtta ühendust hoolekogu esimehega.
4.5 Luua lisaks hoolekogule vanematekogu. Igast klassist 1-2 vanemat, kes soovivad
hoolekogu käekäigule kaasa aidata, omalt poolt midagi ära teha. Toetus toredate
tegevustele nagu näiteks jõululaat, kalendri trükkimine ja eelpool nimetatud teemade
elluviimine.
Hoolekogu seisukoht: See teeks kuni 19 inimest lisaks hoolekogule. Hoolekogu arvates
on seda palju, raske on leida kõigile sobivat koosoleku aega ja ühistegevuse aega.
Pigem võiks olla kontaktisik igast klassist, kes suhtleks hoolekoguga ja annaks
viimasele koolielu juhtimiseks vajalikku informatsiooni. Suhtlus võiks käia meililisti
kaudu elektrooniliselt.
4.6 Viia lapsevanemate seas läbi küsitlus jäätisemüügi vajalikkuse hindamiseks. Kui palju
lapsevanemaid üldse toetab jäätisemüüki kui sellist. Praegune jäätisemüügi asukoht
tekitab ummikuid 1D klassi ukse juures ja toiduvahetundide ajal koridoris. Vaatamata
teema tõstatamisele üldkoosolekul, pole olukord paranenud – 1D klassi laste sisse- ja
väljapääs oma klassi on endiselt takistatud jäätisemüügi järjekorrast ja ostjate
koolikottidest;
Hoolekogu seisukoht: See on üksikküsimus, mille osas võiks lastevanemate seas läbi
viia kiire küsitluse kasutades punktis 4.2 toodud keskkonda.
4.7 Kajastada kooli kodulehel kõikide huviringide informatsioon ja läbiviijate
kontaktandmed. Huviringide ja tunniplaani välise tegevuse info kooli kodulehel on
lünklik – osa huviringe on puudu. Samuti puudub koordineerimine huviringide
toimumise aegade osas. Lapsi kutsutakse otse ja e-kooli vahendusel osalema
kattuvatesse ringidesse ja tegevustesse. Kutsujad saaksid siis vähemalt kodulehelt
vaadata, millal teised ringid toimuvad. Näiteks ei teadnud spordiringi korraldajad, et

esmaspäeva hommikul juba toimub inglise keel. Lapsed kutsuti ringi, mis neile
meeldis, kuid kus nad püsivalt osaleda ei saa. Olukord siiski lahenes spordiringi
nihutamisega, aga olnuks välditav korrektse info kajastamisega kooli kodulehel;
Hoolekogu seisukoht: info jagamist annab parandada. Huviringide ajad paratamatult
kattuvad, peab tegema valikuid. Huviringide info korrastab veebilehel kooli huvijuht.
4.8 Tagada, et vahetundide ajal jälgiks lapsi õues täiskasvanud isik. Õues on praeguse
ilmaga nähtud nii paljapäiseid, lühikeste varrukatega, kui haiget saanud nutvaid lapsi;
Hoolekogu seisukoht: Vahetunni ajal korrapidamisel on puudujääke. Samas ei ole
kooli töötajatel ülearu aega sellega tegeleda, kuid antakse endast parim. Üheks
võimalikuks lahenduseks on see, et lapsevanemad peaksid õues korda graafiku alusel.
Juhul kui on lapsevanemaid, kes seda tahaksid teha siis palun pöörduda hoolekogu
esimehe poole.
4.9 Sisearhitekt võiks vaadata oma pilguga üle kooli puhke-, leiu- ja riietumisalad ning
anda nõu, kuidas nimetatud olulised asjad peaksid efektiivsemalt ja mugavamalt
paiknema. Sisearhitekti nõusolek olemas;
Hoolekogu seisukoht: Väga hea idee! Idee väljapakkujal palun võtta ühendust
hoolekogu esimehega ja lepime kooli juhtkonnaga kooli ülevaatamise aja kokku.
4.10 Hoolekogu koosolekute toimumise ajad võiks välja panna kooli veebilehele;
Hoolekogu seisukoht: 2017 aasta hoolekogu koosolekute toimumise ajad saavad olema
kooli veebilehel väljas.
4.11 Sooviks et 1 klassid organiseeriksid tegevusi ka koos. Ei peakski koos käima aga võiks
organiseerida koos ja infot levitada. Ma tean et 1c-s on väga aktiivne lapsevanem,
kellega koos lasteaias minu laps oli ja neil toimub palju asju. Meie klassis ei ole ühtegi
organisaatorit seni tekkinud, kes sooviks midagi majast välja organiseerida. Samas kui
juba ühel klassil on see töö tehtud siis miks mitte ka teisi paralleelklasse kaasata ja ehk
teha ka midagi koos.
Hoolekogu seisukoht: kooli õpetajad teevad päris hästi koostööd. Mõni õpetaja on
agaram klassitegevuste organiseerimisel, teine vähem. Omavahel jagatakse infot hästi.
Mõnes klassis on agarad lapsevanemad, kes väljasõite korraldavad. Igal juhul on
lastevanemate ideed teretulnud. Palun võtta ühendust klassijuhatajatega ja võimalusel
kokku leppida ühisürituste toimumise ajad.
Mika Männik
Hoolekogu esimees
(allkirjastatud digitaalselt)
Urmas Truusa
Hoolekogu aseesimees
(allkirjastatud digitaalselt)

