LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn, Merivälja KOOL
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Koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 18.00
Koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 20.30
Koosoleku juhataja nimi: Kaja Laanmäe
Koosoleku protokollija nimi: Katrin Lember
Osa võtsid lapsevanemad: Lisa 1

PÄEVAKORD:
1.Viimsi riigigümnaasiumit tutvustab direktor Karmen Paul
2. E-õpilaspilet
3. Õpinguraamat
4. Hoolekogu 2016/2017 tööaruanne
5. Lastevanemate esindajate valimine hoolekogusse 2017/2018. õppeaastaks.
Kandidaadid valitakse lastevanemate ettepanekul. Palume kandidaatidel end kindlasti
tutvustada. Seejärel toimub hääletamine.
6. Jooksvad küsimused
1. päevakorrapunkt
Viimsi riigigümnaasiumit tutvustab direktor Karmen Paul
Sõna võttis:

Karmen Paul
Viimsi riigigümnaasium alustab õppetööd 1. septembril 2018. Riigigümnaasiumi avamise järel
lõpetab Viimsi Keskkool gümnaasiumihariduse andmise ning Viimsi Koolis vabaneb
arvestuslikult umbes 8-9 klassiruumi, ehk kuni 200 õppekohta. See tähendab, et aastatel 20172018 lisandub Viimsi valla keskuse piirkonda ligikaudu 300 õppekohta põhikooliõpilastele.
2. päevakorrapunkt
E-õpilaspilet
Sõna võttis:

Kaja Laanmäe
Merivälja Koolis on kasutusel Valnese poolt välja antavad E-õpilaspiletid, mille kohta saab
lähemalt lugeda kooli kodulehelt. Alates 1. septembrist 2017 saab E-õpilaspileti alusel
registreerida sööklas koolilõunale. E-õpilaspileti puudumisel õpilane söögist ilma ei jää vaid
kool leiab selleks eraldi lahenduse. E-õpilaspilet on isikustatud ja seda saab kasutada vaid
selle omanik.
3. päevakorrapunkt
Õpinguraamat

Sõna võttis:

Maiki Saaring
Merivälja Koolis võetakse kasutusele 1. septembrist 2017 õpinguraamat. Õpinguraamat on
kõvakaantega A6 formaadis ametlik dokument, kuhu kantakse Merivälja Kooli õpilase nimi,
isikukood, õpilasraamatu number, õppe- ja kasvatustöö tulemused.
Õpinguraamat on õpilase käes, mis on kasutusel terve põhikooli jooksul.
Kursuse poolaasta ja aasta lõpul on õpilane kohustatud esitama klassijuhatajale õpinguraamatu
hindelehe sissekandmiseks.
Õpinguraamatut täidetakse õppeaasta jooksul 2 korda, esimese poolaasta lõpus ja teise
poolaasta lõpus.
Merivälja Kooli lõpetamise või koolist lahkumise järel jääb õpinguraamat õpilase kätte.
Õpinguraamatu rikkumine ja võltsimine muudab selle kehtetuks ja kaotamisel antakse välja
õpinguraamatu duplikaat.
Õpinguraamatu tasu 6 €/ tk.
4. päevakorrapunkt
Hoolekogu 2016/2017 tööaruanne
Sõna võttis:

Mika Männik
Hoolekogu liige M. Männik andis ülevaate seadusega hoolekogule antud õigustest ja
kohustustest ning rääkis lühidalt saavutustest. Hoolekogu töökord ja protokollid on leitavad
Merivälja Kooli kodulehel.
5. päevakorrapunkt
Lastevanemate esindajate valimine hoolekogusse 2017/2018. õppeaastaks. Kandidaadid
valitakse lastevanemate ettepanekul. Palume kandidaatidel end kindlasti tutvustada.
Seejärel toimub hääletamine.
Sõna võttis:

Kaja Laanmäe
Anne Nurmik
Lastevanemate üldkoosolekul valiti Merivälja Kooli hoolekogusse enamus häälte otsusel 2
lapsevanema kanditaati Lisa 2.
Lastevanemate ettepanek oli võtta hoolekogu liikmeks Külli Kroon vilistlaste esindajana ja
Erik Vest kooli toetava organisatsiooni esindajana.
Lapsevanem Lembe Levo tutvustas vanematekogu loomise ettepanekut, sinna kuuluks igast
klassist valitud esindaja. Üldkoosolekul olnud lapsevanemad olid sellega nõus, vastu ja
erapooletuid ei olnud.
6. Jooksvad küsimused

Jooksvad küsimused



Koolivorm
1. septembrist 2017 on koolivorm kohustuslik.



Liikluse märkamine - lastevanematele meeldetuletus kooli ees parkimis- ja liikluskorra
kohta.



Vahetundide ajal on õpilased õues
Kooli kodukorras punkt 4.1.14 on sätestatud, et tavaliselt viibivad õpilased
vahetundide ajal õues. Lapsevanematel palun sellega arvestada.



Telefoni kasutamine koolis on lubatud ainult helistamiseks ja sõnumite saatmiseks.
Kooli kodukorra punkt 9.3 ja 9.4 on sätestatud, et korra rikkumisel on koolitöötajal
õigus õpilaselt vastav ese hoiule võtta.



Reisimised
Õppetöö ajal on reisimised lubatud, kuid ainult klassijuhataja ja aineõpetajate kirjaliku
loa alusel ja hinded peavad olema rahuldavad.



Kooliruumide rendihinnad on kinnitatud Haridusameti poolt. Võimla ja ujula
kasutamine on leitav Merivälja Kooli kodulehel spordihoone lingi alt.



Viisakusnõuded
Üldkehtivaks kujunenud viisaka käitumise nõue. Kooli kodukorras punkt 4.1.1 ja 4.1.9
on sätestatud tervitus, püstitõusmine ja hea korra kohaselt tuleks käed taskust välja
võtta.



Unustatud- ja kaotatud asjad
Iga kooliaasta lõpus lisandub lastevanematele e-kooli teatis/meeldetuletus astuda
koolist läbi ja vaadata üle unustatud asjad. Lapsevanemad ja õpilased, kellel unustatud
ja kaotatud asjade vastu huvi puudub loetakse loobumiseks. Loobutud asjad saadame
edasi heategevusele.
Lapsevanem Lembe Levo andis Merivälja Koolile, hoolekogule ja vanematekogule üle
tänukirja Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liidult, kellele annetati õppeaasta
jooksul kooli unustatud /kaotatud riided ja jalanõud.



Koolikalender
Otsus jäi lastevanemate poolt kinnitamata.



Huviringid pannakse kooli kodulehele välja hiljemalt 20. september. Lastevanemate
ettepanekul korraldada iga õppeaasta alguses huviringide laat sai 2018 õppeaasta
programmi sisse viimiseks heakskiidu.



Erivajadustega lapsed
2017/2018 õppeaastal erivajadustega laste klassi ei ole.



Õpetajate ja personali puudus.

Õppeaastal 2017 kooskõlas Haridusametiga otsitakse jooksvalt – inglise keele õpetajat,
tööõpetuse õpetajat, logopeedi ja psühholoogi.


5. oktoobril 2017 on õpetajate päev ja kooli on kutsutud tunde andma lapsevanemaid.
Lapsevanemad saavad avaldada soovi tunde andma tulla läbi klassijuhataja.



6. oktoobril 2017 toimuvad tunnid kõigil kuni kella 12:00. Teine vahetus tuleb samuti
kooli hommikul ja peale tunde on pikapäevarühm.



16. oktoobril 2017 toimub õpilastele esmaabiõpe.



3. november 2017 toimub õpetajate koolituspäev ja sellega seoses õppetööd ei toimu ja
pikapäevarühm töötab.

Kaja Laanmäe
Koosoleku juhataja

Katrin Lember
Protokollija

