Haapsalu Põhikooli vanematekogu koosoleku protokoll

11.10.2016 Haapsalu, Kuuse 1
Algus: 19:00
Lõpp: 20:00
Koosolekut juhatas: Haapsalu Põhikooli direktor Anne Mahoni

Osavõtjad: 1a Ketlin Eerik, 1b Katrin Reede, 2a Jana Koel, 2b Kai Piiper, 3b ja 5a Liisa-Mari
Laasik, 3c Carmen Oorn, 4a Piret Piiper, , 4c Mariliis Olenko, 5b Kristin Veltri, 6a Sirelin Püss,
6b Irene Võrklaev, 7a Kaja Talving, 7b Anar Kuslap, 7c Aap Uspenski, 7c Lii Habak, 7d Tiina
Kersa, 8a Irma Avilo, 8b Angeliina Schwindt, 8c Anne-Ly Mettis, 8d Margit Randma, 9a Vaima
Valk, 9b Sirle Olesk, 9c Gunnar Vetter, 8a Irma Avilo, Reet Tuisk (õpetajate esindaja), Anne
Mahoni.
Puudusid: 3a Urmas Kolga, 4b Kairi Eindorf, 8a Marika Pragi, Heli Kaldas (Haapsalu linna
volikogu esindaja).

Päevakord:
1. Kokkuvõte eelmisest õppeaastast
2. Hoolekogu valimine
3. Muud küsimused
1. Kokkuvõte eelmisest õppeaastast
Direktor A.Mahoni tutvustas koosolijatele 2015/16. õppeaasta kokkuvõtet, mis asub kooli
kodulehel: hpk.edu.ee/inimesed/hoolekogu/
Muudatuseks käesoleval õppeaastal võrreldes varasemaga on see, et 6.- 9. klassis jääb
hoolsuse hindamine ära ja 3.- 5. klassis saab kuni üleminekuni sõnalisele hindamisele panna
ka hoolsuse hinde.
Õpilasele, kes on puudunud rohkem kui 50% tundidest, võib jätta veerandihinde välja
panemata ning märkida kokkuvõtvaks hindeks „HI“, seda kasutati ka varem. Palju puudumisi
võib tekkida lapse pikaaegse haiguse tagajärjel, aga ka muul põhjusel.
Lapse puudumisest on lapsevanemal kohustus esimesel võimalusel teavitada sellest kooli,
kas e-kooli vahendusel või muul viisil. Samuti tuleks kõikidel lapsevanematel üle vaadata ekooli sisestatud andmete õigsus ja teha vajadusel parandused.

Alates 08.09.2016 on lapsevanemal e-kooli kaudu võimalik anda nõusolek lapse
isikuandmete töötlemiseks, mida võib vaja minna Rajaleidja poolt pakutavate teenuste jaoks.

2. Hoolekogu valimine
A.Mahoni: „On saanud traditsiooniks, et hoolekogusse valitakse esimesest ja teisest
kooliastmest vastavalt üks esindaja ja kolmandast kooliastmest kolm esindajat.“
Hoolekogusse valiti järgmised liikmed:
I kooliaste (1.- 3. klassid)- Katrin Reede;
II kooliaste (4.-6. klassid)- Kristin Veltri;
III kooliaste (7.-9. klassid) Tiina Kersa, Angeliina Schwindt, Sirle Olesk.
Hoolekogu liikmed valisid esimehe, aseesimehe ja sekretär/protokollija.
Hoolekogu esimeheks valiti Angeliina Schwindt, aseesimeheks Kristin Veltri ja protokollijaks
Tiina Kersa.

3. Muud küsimused
3.1. Vanematekogu koosolekud
Otsustati, et korralised koosolekud toimuvad järgmistel aegadel:
06.12.2016, 07.02.2017, 04.04.2017, 05.09.2017 algusega kell 18:30

3.2. 6a esindaja Sirelin Püss oli eelnevalt kirja teel esitanud küsimused.
3.2.1. Miks kadusid koolist rendikapid? Väidetavalt nõudlust nende järele oleks, aga kas
piisavalt. Äkki peaks tegema küsitluse?
A.Mahoni: „Ka minule tuli see üllatuseks, kui ühel päeval need kapid ilma etteteatamiseta
ära viidi. Kappe oli umbes 40, aga kasutati neist vaid kümmet kappi. Neid haldas erafirma ja
see polnud neile rentaabel.“
3.2.2. Kas vahetusjalanõud on koolis kohustuslikud? Kui jah, siis miks ei looda nende
kasutajatele soodsaid tingimusi? Miks peab vahetusjalanõusid igapäevaselt kooli ja kodu
vahet vedama?
A.Mahoni: „Kuigi kooli kodukorra (vt HPK kodukord p.14.4) järgi on vahetusjalatsid
kohustuslikud, siis tegelikult neid ei kontrollita. Vahetusjalanõusid ei pea kooli ja kodu vahet
vedama. Vahetusjalanõud saab jätta garderoobi. Osadel klassidel on kindlad
järjekorranumbrid st et garderoobi seinal on klasside nimekirjad, kus on kirjas õpilase nimi ja
number, mille laps meelde jätab ning see ei muutu õppeaasta jooksul. Ülejäänud õpilased
annavad oma vahetusjalanõud kotis garderoobi töötaja kätte ning vastu saavad numbri.“

3.2. Kadrilaat
A.Mahoni: „26.novembril toimub kadrilaat. Selleks ürituseks palume vanemate abi.“
Kuna eelnevad aastad on näidanud, et kui müügiletid on mõlemal pool koridori seinte äärtes,
siis ei mahu keskel liikuma. Kaaluti ka varianti, et laat võiks toimuda esimesel korrusel ja
võimlas, aga siis tekiks nn „pudelikael“ sinna kitsale trepile, mis viib võimlasse.
Vanemate poolt tehti ettepanek korraldada laat kolmandal korrusel ja aulas.

A.Mahoni
Koosleku juhataja

T.Kersa
Protokollija

