Haapsalu Põhikooli vanematekogu koosoleku protokoll

Kuuse 1, Haapsalu

10.10.2017

Algus: 18:30
Lõpp: 19:35
Koosoleku juhataja: Anne Mahoni
Protokollija: Ülle Lobjakas
Kohal: Krista Hein (1a), Annika Saarna (1b), Ketlin Eerik (2a), Katrin Reede (2b), Kaja Talving
(3a ja 8a), Kai Piiper (3b), Urmas Kolga (4a), Liisa-Mari Laasik (4b ja 6a), Külliki Kübar (4c),
Andres Karnau (5a), Maris Kuuseok (5a), Mariliis Olenko (5c), Kristin Veltri (6b), Sirelin Püss
(7a), Irene Võrklaev (7b), Anne-Ly Liiv (7c), Merle Tibar (7c), Inga Pärnaste (7d), Elo Vagur
(7d), Eva Unt (8c), Kristjan Tõlk (8d), Angeliina Schwindt (9b), Margit Randma (9d), Reet Tuisk
(õpetajate esindaja), Anne Mahoni, Ülle Lobjakas
Puudusid: Kairi Eindorf (5b), Veiko Veltri (8b), Lii Habak (8c), Marika Pragi (9a), Anne-Ly
Mettis (9c), Heli Kaldas (Haapsalu linna volikogu esindaja)

Koosoleku alguses kontrolliti kõikide kohale tulnute meiliaadresse, sest on ikkagi juhtumeid,
kus käesoleva koosoleku kutset pole kätte saadud. Kooli poolt saadetakse nädala jooksul veel
üks kiri, et kontrollida, kas kõik saavad kirja kätte ja palutakse direktorile märku anda, kui
kirja pole tulnud.

Päevakord:
1. Informatsioon
2. Hoolekogu valimine
1. Informatsioon
Kooli direktor A. Mahoni selgitas, mis on vanematekogu ja mis on hoolekogu. Kooli
vanematekogus on igast klassist üks või kaks esindajat. Seejärel tutvustas direktor hoolekogu
ülesandeid (kõige olulisem on informatsiooni vahetus) ja hoolekogu valimise korda. Direktor
on hoolekogu ees aruandev isik. Hoolekogusse valitakse esimesest ja teisest kooliastmest
vastavalt üks esindaja ja kolmandast kooliastmest kolm esindajat, sest kolmas kooliaste
moodustab pool kooli õpilaste koguarvust.
Seejärel tegi A. Mahoni ülevaate koolist, õppetöö tulemustest 2016/17 õppeaastal,
üritustest 2017/18 õppeaastal ning turvalisusest kooli parklates ja siseõues. Lõppenud on

uue koolimaja arhitektuuri konkurss, kuhu laekus 20 tööd. Žürii tuleb esimest korda kokku
13.10.2017
Vaata lisaks esitlust.
2. Hoolekogu valimine
Vanematekogu valis endi hulgast 5 liiget kooli hoolekogusse:
I kooliaste (1.- 3. klassid)- Katrin Reede
II kooliaste (4.- 6. klassid)- Kristin Veltri
III kooliaste (7.- 9.klassid)- Kristjan Tõlk, Angeliina Schwindt, Margit Randma
Hoolekogu liikmed valisid esimehe, aseesimehe ja protokollija.
Esimeheks valiti Angeliina Schwindt, aseesimeheks Kristjan Tõlk ja protokollijaks Margit
Randma.
2.1. Lepiti kokku järgmised vanematekogu korralised koosolekud:
5. detsembril 2017 kell 18:30
6. märtsil 2018 kell 18:30
3. Kohapeal tõstatatud küsimused
A. Karnau küsis õppeaasta viimase nädala tegevuste mõttekuse kohta. „Kas kool võiks
reaalselt siis ära lõppeda, kui kevadel tunnid läbi saavad? On üsna väsitav, kui viimane
nädal või poolteist nädalat toimub igal päeval mingi üritus. Näiteks tunnine matk
Paraleppa.“
A. Mahoni: „Iga õppeaasta lõpus toimub teistmoodi õppimine ka edaspidi, kuid püüame
leida paremaid ja sisukamaid võimalusi. On veel palju arenguruumi. Kui varem oli
ainukene koolitund see, kus istuti laua taga, siis nüüd see enam nii ei ole. Mida rohkem
me saame lapsi majast välja, seda parem see on ja kindlasti, mida teadlikumalt me seda
teeme, seda parem. Me püüame järjest mõtestatumalt seda teha.“
I. Pärnaste: „Kooli sööklas ei jätku toitu.“
A. Mahoni: „Kui juhtub tõesti nii, et laps jääb sööklasse hiljaks ja sõbrad on toidu ära
söönud, siis tuleb võtta kauss ja minna küsida. Ma ei tea ühtegi korda, et toitu poleks
jätkunud. Jätkub kõigile. Palun klassijuhatajatel sellest rääkida.“
I. Pärnaste: „Kas on võimalik, et nendes ainetes, kus on 4 ja 5 nädalatundi, ei jäetaks
koduseid ülesandeid esmaspäevaks?“
A. Mahoni: „Koduseid ülesandeid ei anta 1. klassis. Teistes klassides ei anta koduseid
ülesandeid õppeveerandi esimeseks päevaks ning pühadejärgseks päevaks.“
M. Kuuseok: „Kas I kooliastme õpilased võivad pikkadel vahetundidel õues olla?“
A. Mahoni: „Ei keelata õue minna ja ilusa ilmaga käivad õpilased õues.“

E. Vagur: „Riigi poolt rahastatakse HPV (inimese papilloomiviirus, mis 90% juhtudest on
emakakaelavähi tekkimise põhjuseks) vastu vaktsineerimist. Kas seda tehakse ka meie
koolis?“
A. Mahoni: „Küsime järele.“
Kooli meditsiiniõde ütles, et vaktsineerimine toimub 2018. aastal ja vaktsineeritakse
12.aastaseid tüdrukuid. Enne seda küsitakse vanema kirjalikku nõusolekut.
M. Kuuseok: „Kas kool on endiselt seotud Kiusamisvaba kooli projektiga?“
A. Mahoni: „Kooli kiusamist on kõvasti vähemaks jäänud ja see on kolinud internetti. Kool
on liitunud VEPA (Veel Parem on rahvusvaheliselt tunnustatud ja kõrgelt hinnatud
tõenduspõhine ennetusprogramm, mida viib ellu Tervise Agentuuri Instituut koostöös
Siseministeeriumiga ja rahastab Euroopa Sotsiaalfond) programmiga, mis on 1. ja 2.klassi
projekt ning seda jätkame ka edaspidi. Õpilastel on võimalus pöörduda oma muredega ka
kooli psühholoogi poole. Palume klassijuhatajatel lastega uuesti rääkida ning info klassi
üles panna. Meie täiskasvanutena peame sekkuma ja märku andma ning rääkima, kui
midagi seoses kiusamise või vägivallaga kuuleme ja näeme.“
K. Veltri pakkus vanematele võimalust pöörduda ka Läänemaa Haiglas tegutseva kliinilise
psühholoogi poole (sinna saab perearsti saatekirjaga), kus saab ka pereteraapias käia.
I. Pärnaste pakkus koolile politsei loenguid.
A. Schwindt: „Kas on võimalik tunnirahuklassis järelevastamiste aega esmaspäeval 13.0015.00?“
A. Mahoni: „Vaatame ajad üle ja leiame selleks ajaks inimese, kes tunnirahuklassis oleks.“
A. Liiv: „Eelmisel neljapäeval 5.oktoobril pidi toimuma filmiõhtu, aga see jäi ära.“
A. Mahoni: „Filmiõhtu tuleb sel neljapäeval 12.oktoobril. Koolis on väljas ka selle ürituse
kuulutus. Juhtus järelikult see, et õpilasomavalitsuses oli mõte teha 5.oktoobril, aga
hiljem selgus, et sel päeval teha ei saa.“ Tekkis kommunikatsioonihäire.
M. Olenko: „Kui tüdrukud koovad Haapsalu salli ja teevad suurt tööd, siis mida poisid sel
ajal teevad?“
A. Mahoni: „Haapsalu salli kudumine on meie kooli õppekavasse kirjutatud eelkõige
sellepärast, et säiliks traditsioon. Ma ei tea Läänemaal sellist suurt mehist asja, mida
poisid võiks tegema hakata.“
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