Merivälja Kooli (edaspidi Kool) hoolekogu 26. aprill 2016. a. koosoleku protokoll
Koosoleku kuupäev: 26.04.2016
Koosoleku algus 19:00 ja lõpp 21:20
Koosoleku toimumise koht: Heki tee 16, Tallinn
Osavõtnud hoolekogu liikmed: Tiina Randma-Liiv, Mika Männik, Erki Sipra, Riina Reinike,
Maiu Plumer.
Puudus Tõnis Mölder ja Urmas Truusa. Koosolekust võttis osa Merivälja kooli direktor Kaja
Laanmäe
Päevakord:
1. Vajadus uute õpetajate järele, konkursi korra väljatöötamine ja kinnitamine;
2. Vastuvõtt 1. Klassi, mitu paralleelklassi ja kui suured tulevad;
3. Internet ja selle toimimine Koolis;
4. Informatsioon selle kohta, milliseid õppeaineid Koolis süvendatult õpitakse;
5. Kooli informatsioonikanalid suhtlemiseks nii õpilaste, lapsevanemate
avalikkusega (koduleht);
6. Ülevaade juurdeehituse edenemisest.

kui

Päevakorra punkt nr 1;
Direktor on hoolekogule esitanud konkursi korraldamise korra projekti. Hoolekogu täiendas,
projekti omapoolsete ettepanekutega. Kooli juhtkond andis ülevaate personaliotsingute
hetkeseisust. Hetkel otsitakse eesti keele ja klassiõpetaja ametikohtadele õpetajaid.
Matemaatika õpetaja on olemas. Hakkab tegelema vanemate klasside lastega ja ka
huviringidega. Inglise keele ja keemia õpetajad on ka olemas. Füüsika õpetajat otsitakse.
Juhul kui seda õppeaasta alguseks ei leita siis hakkavad füüsika tunnid esialgu toimuma
hommikul kell 8.00 Pirita koolis. Lapsed tulevad nr 6 bussiga pärast Meriväljale tagasi.
Probleemiks on õpetajate vähesus. Kooli juhtkond on otsinud ka otse ülikoolidest ja ka läbi
isiklike kontaktide. Hoolekogu tegi ettepaneku otsida ka läbi ülikoolide karjääriteenistuste ja
sihtotsingute. Hoolekogu tegi ka juhtkonnale ettepaneku värbamiskuulutustes rõhutada Kooli
positiivseid aspekte toredad lapsed, hea õhkkond, kogukonnakool, lapsed tahavad õppida jne.
Otsustati: hoolekogu kehtestab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) § 74 lg 6 alusel
direktori poolt esitatud ja hoolekogu poolt täiendatud dokumendi: „Õppealajuhataja,
õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade
täitmiseks korraldatava konkursi kord Merivälja koolis“. Nimetatud dokument on lisatud
käesolevale protokollile, Lisa 1, kahel (2) lehel
Päevakorra punkt nr 2;
Kooli juhtkond andis ülevaate uuel õppeaastal I klassi astuvate õpilaste arvust. Uuest
õppeaastast (2016/2017) on Kooli pidaja poolt Kooli esimesse klassi määratud 85 õpilast. See

tähendab reaalselt kolme klassikomplekti suurusega 28+28+29. Üks klass peab alustama
õppetööd lõunast. Seda eelkõige sellepärast, et söökla on kitsas ja kõik ei mahu lõunal sööma.
Probleeme on ka klasside mahutavusega ja õpetajate arv on piiratud, seega ei saa
komplekteerida rohkem kui kolm (3) klassikomplekti. Niipalju kui kooli juhtkond on
lapsevanematega rääkinud, ei ole olnud neil suuremate klasside vastu midagi. Tulenevalt PGS
§ 26 lg 1 esimesest lausest on klassi täitumuse ülemine piirnorm põhikoolis on 24 õpilast.
Seega oleks kahes klassis üle piirnormi 4 õpilast ja ühes klassis 5 õpilast. Silmas pidada tuleb
ka eelnevatel õppeaastatel aset leidnud asjaolu, et kuni septembrini võib tulla õpilaste arvus
muudatusi tulenevalt sellest, et mõned lapsevanemad otsustavad teise kooli kasuks. Seega on
teoreetiliselt võimalik, et piirnormi ei tule ületada.
Õpilaste täituvuse piirnormi ületamise lubamiseks on PGS-s sätestatud konkreetne
menetluskord. Tulenevalt PGS § 26 lg 3 esimesest lausest võib kooli pidaja erandjuhul
direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul suurendada õpilaste arvu üle käesoleva
paragrahvi lõikes 1 sätestatud piirnormi üheks õppeaastaks konkreetses klassis juhul, kui kõik
tervisekaitse- ja ohutusnõuded on täidetud. Kuivõrd Kool on munitsipaalkool, on Kooli
pidajaks Tallinna linn. Seega saab vastava haldusotsustuse teha üksnes Kooli pidaja, direktori
ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul. Direktor ega hoolekogu seda otsust teha ei saa.
Tulenevalt PGS § 73 lg 11 punktist 4 annab hoolekogu nõusoleku suurendada erandjuhul
põhikooli õpilaste arvu klassis. Seega on hoolekogul nõusoleku andmiseks/mitteandmiseks
vaja teada, mis on konkreetsel juhul erandjuhu sisuks ja kas õpilaste piirnormi ületamisel on
Koolis täidetud tervisekaitse- ja ohutusnõuded.
Otsustati:
 Hoolekogu esitab Kooli pidajale järelepärimise erandjuhu sisulise argumentatsiooni
kohta, et kaalutletult kujundada otsus nõusoleku andmiseks/mitteandmiseks õpilaste
piirnormi ületamise kohta esimestes klassides.
 Direktoril palun esitada hoolekogule omapoolne ettepanek õpilaste piirnormi
ületamiseks esimestes klassides koos sisulise argumentatsiooniga tervisekaitse- ja
ohutusnõuete täitmise kohta.
Päevakorra punkt 3;
Kooli juhtkond informeeris hoolekogu, et Internet toimib hästi ja õpilased kasutavad seda
intensiivselt. Loodetakse veel juurde saada tahvelarvuteid. Õpetajatele viidi läbi koolitus
esmatasandi programmeerimise alal. Õpetajatele väga meeldis. Koostöö HITSA-ga, on töös
õppevahendite hankimine. Robootika ring on hästi käima läinud.
Otsustati: Hoolekogu võttis informatsiooni teadmiseks.
Päevakorra punkt nr 4;
Kooli juhtkond informeeris hoolekogu, et Inglise keele õpe esimesest klassist on Koolis
ainulaadne, mujal on see reeglina II klassist. Kooli inglise keele õpe on heal tasemel.
Loodusõpetust on suuremas mahus kui riiklik õppekava ette näeb, palju on rõhku praktilistel

katsetel. Matemaatika tunde on rohkem, võrreldes riikliku õppekavaga. Soodustatakse
rühmade tööd, kus erineva aine omandamise kiirusega õpilased saaksid õppida. Sel aastal
oleks võinud rohkem õpilasi ette valmistada võistluste jaoks. Poisid käivad huviringides
Tallinna Tehnikakõrgkooli autolaboris ja Mektoris. Seega on Koolis ilmselgelt süvendatud
õpe loodusteadustes, matemaatikas ja tehnikas.
Otsustati: Hoolekogu võtab informatsiooni teadmiseks ja toetab kooli juhtkonda selle suuna
jätkuvas arendamises.
Päevakorra punkt nr 5;
Arutati, et põhiline ja efektiivne keskkond kus vajalikku infot vahetada on E-kool. Hoolekogu
tegi Kooli juhtkonnale kaalumiseks ettepaneku, et Kooli puudutavad olulised uudised peaksid
olema veebi esilehel näha. Tulevikus võiks vastavalt võimalustele veebilehte arendada.
Esilehel võiks olla näiteks välja toodud kooli põhiväärtused, välja tuua, mis on just Merivälja
koolis eriline.
6. Ülevaade ehituse kulgemisest.
Kooli juhtkond informeeris hoolekogu, et riigihanke võitis ettevõte RiITO ja omaniku
järelevalve on Tallinna Linnaehituse AS.
Otsustati: Hoolekogu hoiab ennast jooksvalt kursis ehituse lepingukohase edenemisega.
Juhul kui Kooli juhtkonnal on vaja konsultatsiooni ehitusalastes küsimustes siis hoolekogu
aitab kaasa lastevanemate seast eriala spetsialistide leidmisega. Kooli juhtkond teavitab
hoolekogu jooksvalt ehitusalase konsultatsiooni vajadusest.
7. Muud küsimused
Autoring – Kooli juhtkond organiseerib Kullo huvikeskuse baasil lastele autoringi, kus saab
omandada baasteadmised autojuhtimisest ja liiklusseadusest. Hoolekogu esimees suhtles
liikluspolitseiga sel teemal, politsei kooskõlastust selleks tegevuseks vaja ei ole, kuna
tegemist ei ole avaliku üritusega. Oluline on, et ring toimuks kinnisel ja teeliikluseks suletud
territooriumil ning oleks tagatud ohutus. Ohutuse tagamine on teenuse pakkuja kohustus.
Juhtkond informeeris hoolekogu, et õppeköök on praktiliselt valmis ja õpilased kasutavad
seda koduõppe tundides usinalt. Pigem on aktiivsemad poisid. Hästi on käima läinud ka
tööõpetus, eriti puutöö, mille vastu tunnevad jälle sügavamat huvi tüdrukud. Hoolekogu võttis
informatsiooni teadmiseks.
(allkirjastatud digitaalselt)
Mika Männik
Kooli hoolekogu esimees

