Haapsalu Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll, 9. detsember 2014.
Koht: Haapsalu, Kuuse 1.
Aeg: Algus kl 18.30, lõpp kl 20.30
Osalesid: 16 lapsevanemat, Reet Tuisk, Anne Mahoni.
Koosoleku päevakord:
1) Arengukava tegevuskava
2) Kokkuvõte vanemate küsitluse tulemustest
3) Muud küsimused, sh klasside vanematelt laekunud küsimuste arutelu.
1. Päevakorra kinnitamine. Ettepanek arutada muude küsimuste all kooli remondi ja
koolivormi mõtte küsimust. Lisaks küsimused lastevanematelt.
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
2. Uue arengukava koostamise hetkeseis. Arengukava on läbinud mitmed etapid, sh on
dokumendiga tutvunud linnavalitsuse haridusosakonna spetsialistid ja aselinnapea.
Otsus: Saata vanematele arengukava, mille tegevuskavale palutakse tagasisidet ja
ettepanekuid 22. detsembriks 2014 (e-kirja teel Anne Mahonile)
3. Vanemate küsitluse tulemused. Haapsalu Põhikool viis läbi interneti teel lastevanemate
küsitluse. Kokku laekus 77 vastust, mis ei ole just kõige rõõmustavam arv (koolis on 547
last). Küsitlus oli anonüümne, ankeet saadud Haridus- ja Teadusministeeriumi
kodulehelt. Tulemused olid mõnedes valdkondades väga mõtlemapanevad, sh
koolikiusamise osas.
Otsus: Küsitluse tulemused laaditakse üles kooli kodulehele, hoolekogu lingi alla:
http://hpk.edu.ee/inimesed/hoolekogu/

4.

Muud küsimused:
1) Koolivorm
Vanematekogu arutles koolivormi pakkumise võimalikkuse üle. Otsustati küsida 2015.
aasta septembris vanematelt kas soovitakse võtta kasutusele HPK koolivorm.

2) Kas hommikuputru saavad kõik soovijad?
Anne Mahoni: hetkel pakutakse 1-5. klassi lastele peale 1. tundi hommikuputru
kõikidele soovijatele. Projektiga sooviksime jätkata ja laiendada seda ka vanematele
klassidele. Siinjuures on oluline, kas Haapsalu linnavalitsus leiab toitlustamise jaoks
vajaminevat lisaraha.
3) Kaks lapsevanemat erinevatest klassidest esitasid küsimusi, mis puudutasid
hindamist, pikapäevarühma, rattakohtade arvu ja rattahoidmise koha valvet, e – koolis
hinnete kajastumist. Kõik vastused anatakse vanematekogu liikme poolt edasi
küsimusi esitanud vanematele. Lisainformatsiooniks on alati võimalik minna rääkima
kooli personaliga.
Siinjuures julgustas Anne Mahoni vanemaid tulema alati rääkima temaga
probleemidest, sest anonüümselt on tal väga raske tegelikust olukoorast aru saada ja
lahendusi välja pakkuda.
4) Kooli remont
Kool saab tõenäoliselt rahastuse remondiks. Kuidas täpselt õppetöö läbiviimine
toimuma hakkab, ei oska täna veel öelda. Küll aga oodatakse lapsevanemaid heade
mõtete ja ettepankutega projekti koostamiseks. Näit millised võiksid olla garderoobid,
söökla jne.

2015. aasta vanematekogu ja hoolekogu esialgselt planeeritud kohtumise ajad:
1) 03.03.2015, kl 18.30
2) 25.08.2015, kl 18.30

Koosolekut juhatas ja protokollis
Heli Kaldas

