Merivälja Kooli hoolekogu 18. oktoober 2017. a. koosoleku protokolli lisa nr 1 „Lastevanemate ettepanekud“.
Teema
1.Ujumise algõpe
algklassides

2.Föönide olemasolu
dushiruumides

3.Lugemispesad

Küsimused/Ettepanek
1.Kui suures grupis võib kool
kohustuslikku ujumise algõpet läbi
viia (see on ujumise kohustuslik
algõpe, mitte ujumise vabatahtlik
hobi korras trenn)?
2.Kas Merivälja Kooli ujula vastab
ujumise algõppe läbiviimise
nõuetele ( kas kõigil ujumise
algõppes osalevatel lastel ulatuvad
basseinis jalad turvaliselt põhja; kas
mõlemast basseini otsas ja kõikide
Osad lapsed klassis ei ole esimese
radade pealt saab basseinist välja
õppeaastaga omandanud ujumisoskust ning tulla jne)?
kasutavad tunnis „nuudleid“. Vanemad
3.Kas kõikidel ujumise algõpet läbi
käisid tundi vaatamas kuid on endiselt
viivatel õpetajatel on nõuetekohane
murelikud ning kaaluvad lastele ujumise
õpe läbitud ja nende tervislik
tunnist vabastuse võtmist. Vanemad paluvad seisund võimaldab ujumise algõppe
lahendust – ujumine võiks olla kahes grupis tunde läbi viia?
ning mõlema grupi õpetaja võiks olla Krista 4.Kas kõik ujumise algõpet läbi
Aller – samal ajal kui esimene grupp on
viivatel õpetajatel on esmaabi
ujumise tunnis, võiks teine grupp olla
andmise kursused läbitud?
kehalises kasvatuses ja vastupidi.
Dushiruumides on liiga vähe fööne ja need
1.Kas on võimalik muretseda
on ka nõrga võimusega. Seetõttu on laste
dushiruumidesse fööne juurde (n
juuksed niisked peale ujumise tundi ja dushi igas ruumis on vähemalt 7 fööni)?
all käimist. Kuna lastel on vahetundides
õues viibimine kohustuslik, siis on reaalne
oht sügisel-talvel külmetuda
Koolis puudub raamatukogu ja lastel pole
1.Ettepaneku luua kooli
kohta, kus rahulikult istuda ja õppida või
lugemispesad.
lugeda, kui nad ootavad oma huviringe või
Probleem
Koolis on kohustuslik ujumise tund ja ka
algklassides tunniplaanis kohustuslik
ujumise algõpe. Klassis on 25 last ning terve
klass on korraga ujumise tunnis. Algselt oli
tunnis 1 õpetaja Krista Aller. Peale
vanemate päringut lisati teine treener Peeter
Laanmäe. Vanemad on mures laste ohutuse
pärast, kuna ujumise algõppe jaoks on grupp
liiga suur ja Peeter Laanmäel on varasemalt
olnud probleeme vastutustundega.

Hoolekogu seisukoht
Palun kooli juhtkonnal vastata
lapsevanemate
poolt
esitatud
küsimustele.
Kuivõrd
teema
puudutab kogu kooli siis küsimuste
vastused on mõistlik panna üles
kooli
kodulehele.
Hoolekogu
seisukoht on, et kui on võimalik
siis korraldada ujumist poole klassi
kaupa, kuna 25 õpilast on tõesti
raske jälgida.

Palun kooli juhtkonnal hinnata kas
lisaföönide vajadus on olemas ja
kui on siis kas tehniliselt on
võimalik neid paigaldada.
Teema on olnud üleval eelmistel
hoolekogu
koosolekutel
ja
hoolekogul on selle kohta toetav
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on ujumise tunnist vabastatud.

4.Kommunikatsiooni- 1.Informatsioon koolis toimuvate
huviringide kohta ei ole kättesaadav, info on
probleemid
erinevates kohtades laiali (n. osa infost on ekoolis, kooli kodulehel on info, et info tuleb
hiljemalt 20.september aga reaalselt on osad
ringid juba enne täitunud, kui kool on info
ülesse pannud, spordisaalis ja ujumise
trennide info ei ole kooli lehel ja vanemad ei
tea, millised ujumisklubid Merivälja Koolis
tunde annavad jne jne)
Vanemad kasutasid garderoobide juures
5. Käte kuivatamine
asuvat WC -d 1.septembril ja märkasid, et
peale WC-s käimist
käsi ei olnud kusagile kuivatada – seinal ei
olnud kätekuivatit ega paberihoidjaid.
Eelmisel õppeaastal algatati garderoobi
5. Jalatsite riiulid
projekt. Kahjuks ei viidud seda lõpuni nii
garderoobis
nagu arhitekti nägemus oli. Puudu on ka
endiselt jalatsite riiulid

1.Palume vastust, miks ei ole
endiselt info huviringide kohta
koolis ühest kohast ja õigeaegselt
leitav?

1.Kuhu lapsed oma käsi kuivatavad
peale WC -s käimist?

1.Ettepanek viia ellu arhitekti
nägemus garderoobist ja hankida ka
jalatsite riiulid.

hoiak. Loodav vanematekogu võiks
idee koos kooli juhtkonnaga ellu
viia. Kui selleks on vaja
lisavahendeid siis tuleb uurida
kooli võimalusi ja vajadusel
rääkida lastevanematega.
Hoolekogu ja kooli juhtkond
leppisid infovahetuse põhimõtetes
kokku (vt protokolli punkti 4).

Hoolekogu seisukoht on, et see on
rutiinne kooli halduslik küsimus.
Hügieen tuleb kooli juhtkonna
poolt lastele tagada.
Palun loodaval vanemate kogul
alustada projekti elluviimist. Juhul
kui on vaja siis tuleb esitada
lisavahendite
taotlus
haridusametile.
Palun kooli juhtkonnal hinnata, kas
ettepanek on rakendatav. Otsusest
palun teavitada lapsevanemaid
kooli kodulehel.

6. Toitlustamine kaks Kas soovi ja huvi korral on teise vahetuse 1.Ettepanek – nt kooli saabudes ja
korda päevas?
lastel võimalik süüa pikka päeva nn siis koos pikapäeva sööjatega?
tervisliku ajavahega, mitte ajavahega 1 tund. (Huvi selgub täpsemalt peale seda
kui huviringide info on väljas ja
seejärel on
huviringidesse on
saadud registreeruda
Sain hiljuti HC Tallinna esindajalt kirja, et
Palun Hr Pajula poolt lubatud
Kooli juhtkonna seisukoht on, et
7. Mis põhimõtteid
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Merivälja kool
järgib, suheldes
huviringide
pakkujatega?

ka sel aastal kavatseb Merivälja kool küsida
klubilt 100%list tasu saalirendi eest, kuigi
teised koolid teevad laste huviringidele ja
spordiklubidele soodustusi. Ilmselt osalevad
Merivälja koolis toimuvatel
käsipallitreeningutel Merivälja kooli lapsed.
Ning isegi juhul, kui seal peaks olema teiste
koolide lapsi, kes elavad Merivälja kooli
lähedal, siis tegemist on meie oma lastega.
Igal lapsel on õigus saada kvaliteetset
huviharidust ja võimalust tegeleda spordiga,
olenemata tema vanemate jõukusest.

koolide spordisaali hindade
uuendatud versiooni. Palun öelge,
millal sellega tutvuda oleks
võimalik ning millal kool selle järgi
tegutsema hakkab?

kellelegi ei rakendata enam
soodustust kuigi selleks on
võimalus haridusameti poolt antud.
Hoolekogu seisukoht on, et oma
kooli
õpilastele
suunatud
huviringid
peaksid
olema
soodustatud.
Kõik
ülejäänud
huviringid võiksid olla maksustatud
100% ulatuses.

Nimelt tekkis huvi, pärast Noorte laulu- ja
tantsupidu, tekitada Merivälja kooli oma
rahvatantsu ring.
Eelkõige mõtlesin siin vanemate õpilaste
peale (5-7 klass) aga ka 1.klassi peale. Koor
oli kenasti esindatud ja lapsed said meeldiva
kogemuse, kindlasti on võimas kogemus ka
tantsupeol osalemine.
Esimesele klassile, kes käib teises
vahetuses, lubati koosolekul maleringi.?

Treener leitud ja püüame kooliga
kokku viia. Palume koolil toetada
ideed

Kooli juhtkond tegeleb teemaga.
Hoolekogu on informeeritud, et
praegu planeeritud huviringide
valguses
on
ruumiprogramm
hõivatud. Ilmselt saab rahvatantsu
planeerida 2018/2019 aastasse.

Praeguseks veel info puudub, kas
malering ikka tuleb

Staadioni juures olevast väravast kulgeb aia
sees kooli ette kitsuke jalgtee. Kas seda

Kas on palun võimalik laste
turvalisuse nimel teha jalgtee

Palun kooli juhtkonnal avaldada
info kooli kodulehel maleringi
toimumise või mittetoimumise
kohta.
Hoolekogu
pöördub
nende
küsimuste lahendamiseks Tallinna

Kool peaks toetama kogukonna arengut
ning nägema oma rolli ja vastutust selles,
mitte püüdma laste arvelt täita oma
võimalikke eelarvepuudujääke.
8. Rahvatantsuring

9. Male 1a klassile

10. Jalgtee staadioni
juures
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11. Heki teele
kõnnitee

12. Kõivu teele
kõnnitee

13. rataste ja kelkude
parkimiskohad

14. Info liikumine
kaasaja tasemele

oleks võimalik teha laiemaks, kõndijad ei
mahu ära.
Samuti on selle jalgtee juures puudulik vee
äravool, kooli küljeukse juurde tekib suur
lomp ja lapsed kõnnivad ümber selle muru
peal pori sees.
Heki teel võiks olla ka teisel pool väravat
parkimiskohtade juures kõnnitee.
Seda nii koolitulijate turvalisusele mõeldes
kui ka vahetunnis ratastega sõitmiseks saab liikuda ringiratast kooliõues, ühest
väravast välja, mööda kõnniteed ja teisest
väravast sisse.
Reaalsuses kasutavad lapsed ja ratturid
parkimiskohti ääristavat plaatidest riba
harva ning hommikusel tipptunnil on seal
ohtlikult tihe
liiklus.
Kooli ees võiks laiendada rataste
parkimiskohti ja talveks kelkude hoiukohti.
Kõik ei taha enam ära mahtuda.
Kas oleks võimalik tagada kiirem info
liikumine kooli kodulehel või FB lehe
aktiivne kasutuselevõtt. Info liikumine on
väga halval tasemel, info kooli sündmuste,
ringide, muudatuste, otsuste kohta ei jõua
vanemateni.

laiemaks ja tegeleda vee
äravooluga?

Transpordiameti
spetsialistide
poole (vt protokolli punkti 7).

Kas on palun võimalik kõnnitee
teha?

Hoolekogu
pöördub
nende
küsimuste lahendamiseks Tallinna
Transpordiameti
spetsialistide
poole (vt protokolli punkti 7).

Kas Kõivu teele parkimiskohtade
kõrvale oleks võimalik teha veidi
laiem kõnnitee?

Hoolekogu
pöördub
nende
küsimuste lahendamiseks Tallinna
Transpordiameti
spetsialistide
poole (vt protokolli punkti 7).

Kas on palun võimalik laiendada
rataste parkimiskohti ja kelkude
hoiukohti?

Hoolekogu
pöördub
nende
küsimuste lahendamiseks Tallinna
Transpordiameti
spetsialistide
poole (vt protokolli punkti 7).
Hoolekogu ja kooli juhtkond
leppisid infovahetuse põhimõtetes
kokku (vt protokolli punkti 4).

Palume jagada infot kiiremini ja
operatiivselt, töötada välja
kommunikatsiooni ja infoliikumise
kord ning pidada sellest ka kinni.

