Haapsalu Põhikooli Vanematekogu koosoleku protokoll.

1.12.2015

Algus: 18.30
Lõpp: 20.00
Koht: Haapsalu, Kuuse 1
Koosolekut juhatas: Angeliina Schwindt
Protokollis: Kaja Talving
Osalesid: Jana Koel, Tiit Moor, Urmas Kolga, Liisa-Mari Laasik, Kersti Tute, Kairi Eindorf, Mariliis
Olenko, Kristin Veltri, Irene Võrklaev, Kaja Talving, Tiit Moor, Irma Avilo, Angeliina Schwindt,
Anne-Ly Mettis, Margit Randma, Vaima Valk, Gunnar Vetter, Talis Vare, Pille Meeles, Heli
Kaldas.
Kutsutud: õpilasesindusest Johanna Liiv ja Gert Käsk, kooli arendusjuht Kristi Karm ja direktor
Anne Mahoni.
Puudusid: Reet Tuisk, Kai Piiper, Andrus Karnau, Sirelin Püss, Sirle Olesk, Margus Pokrovksi, Irina
Joonasing, Ave Tapner.

Koosoleku päevakord:
1. Koolivorm
2. Lisavaheaeg talvel
3. Jooksvad küsimused
Kersti Tute: „Enne päevakorra juurde asumist teavitaksin, et hoolekogu kutse ei ole minu meilile
jõudnud.“
Samast murest teavitasid ka Gunnar Vetter ja Vaima Valk.
Anne Mahoni korraldab, et homse päeva jooksul saadetakse nimetatud liikmetele testkirjad.
1. Koolivorm
A.Schwindt: „Saatsin enne käesoleva koosoleku toimumist teile kõigile kirja, et te uuriksite
iseseisvalt oma tuttavate ja sõprade käest, kas ja kuidas toimib koolivormi kandmine nendes
koolides, kus koolivorm on juba olemas. Sain kolm vastust. Kokkuvõtvalt: koolid kasutavad
vormi erinevalt, osades koolides on vorm kohustuslik, osades mitte. Samuti on erinev
kasutatavate vormi elementide valik. Kõik on kooli enda otsustada.“

K.Karm: „ Olen koolivormi teemaga mõnda aega tegelenud. Ühendust on võetud firmaga
Norrison, kes pakub koolivorme üle Eesti. Norrison OÜ pakub täisteenust. Kool lepib kokku,
millist vormi soovitakse ja Norrisoni disainerid kujundavad koolile spetsiifilise disainiga tooted.
Tellimine käib läbi Norrisoni kodulehe E-Poe, 2-3 korda aastas. Hetkel oleme välja valinud kolm
koolivormi elementi: vest, kardigan ja pihikseelik. (Kohapeal sai vaadata ja katsuda mõnede
teiste koolide koolivormi elemente)
Kõik, kellel soovi, saavad tutvuda Norrisoni toodetega nende kodulehel www.norrison.ee.
Plaanis on kindlasti küsida mõtteid oma kooli noortelt. Tänaseks on Norrisoni disainerid meile
saatnud oma esmased visandid. (Lisatud protokollile).
Palun teie abi, et uuriksite oma klassidest, mis ideed ja mõtted on teie klassi lapsevanematel ja
lastel. Kas tahetakse rohkemat või vähemat? Ootame ettepanekuid nii värvide osas, kui
detailide osas jne. Kas on kedagi, kes sooviks seda teemat edasi arendada?
Paneme kooli kodulehele välja, et kõigil oleks võimalik juba välja pakutud koolivormi
kujundusega tutvuda ja sel teemal ettepanekuid teha.
04.12.2015 on kogu kooliperele e-kooli lisatud teade „Koolivormi kujundamise konkurss“.
Ideid ootame käesoleva veerandi lõpuks, et kool saaks Norrisonile oma ideekavandid edastada.
Tuleb tegutseda, et uuel kooliaastal saaks vormiga alustada.“
J.Liiv: „Palun ärme ajame seda vormi väga kirjuks, noored eelistaksid põhivärvi ja väikest
lisavärvi.“
J.Koel: „Kas on plaanis tellida ka pluusid vesti alla?“
K.Karm: „Ei, esialgu planeerime ilma pluusideta.“
K.Karm: „Tooted on kvaliteetsed ja peavad vastu mitu aastat, samuti praktiseeritakse koolides
laadavariante, kus saab järelturul asju müüa-soetada.“
A.Schwindt: „Näiteks Rõuge vallavalitsus annab lapsevanema avalduse alusel toetust ühe
koolivormi elemendi ostmiseks õppeaastas. Võibolla saame meie uurida ja küsida võimalust, kas
Haapsalu Linnavalitsus saaks esimesse klassi minevatele lastele mingi koolivormi elemendi
kinkida.“
A.Schwindt: „Teen ettepaneku hääletada, kas vanematekogu on koolivormi poolt või vastu?“
Toimus avalik hääletamine.
Poolt: 17
Vastu: 1
Erapooletu: 1
Otsustati: Haapsalu Põhikoolile saab koolivorm.

2. Talvine lisavaheaeg.
A.Mahoni: „Teema tuli päevakorda, kuna 3. veerand on pikk, pime ja väsimus tikub ligi. LÜG-il
on lisavaheaeg. Lisavaheaeg tähendab aga seda, et nende päevade arv lisatakse kevadel kooli
lõppu. Lisavaheaeg tuleks vabariigi aastapäeva ja vastlapäeva kanti. Võiks sättida nii, et põhi- ja
algkool teeks ühtemoodi.“
A.Schwindt: „Ettepanek hääletada, kes on talvise lisavaheaja poolt või vastu.“
Avalik hääletamine. Vanematekogu on ühehäälselt talvise lisavaheaja vastu.
Otsustati: Haapsalu Põhikool ei kehtesta talvist lisavaheaega.
3. Jooksvad küsimused.
3.1 Kuidas läks 28.11.2015 toimunud Kadrilaat?
A. Mahoni: „Rahvast oli palju. Kitsas oli, proovime järgmisel aastal laieneda rohkem klassidesse.
See on üritus, millega me saame liita õpilasi, vanemaid, kogukonda. Tahame selle üritusega
jätkata ka edaspidi.“
3.2 J.Koel: „Meie kooli kell on väga „lärmakas“. HKHK-s, kus töötan lõpetati kella kasutamine ja
toimib väga hästi. Kas meie koolis oleks ka võimalik sellist asja proovida? Võibolla on võimalik
teha nii, et tundi kell kutsub, aga tunni lõpetada võiks ilma kellata?“
Ühise arutelu käigus leiti, et koolikell jääb edasi tundide algust ja lõppu kuulutama, kuid
vaadatakse üle kella seadistused ning reguleeritakse heli tugevust vastavalt vajadusele,
arvestades seejuures, et kell peab olema kuuldav kooli igas osas.
3.3 Pildikompanii.
Õpilased on vanematele kurtnud, et sel aastal olid pildistajad väga närvilised. Tihe graafik, kõik
ei jõudnud teha sõbrapilte. Samuti peaks professionaalsetel fotograafidel olema silma, et
vaadata tausta, kas õpilastel on riided korras, et midagi ei ripu jms.
A.Mahoni: „Pildikompanii käis meie koolis kahel päeval. Kindlasti lahendaks olukorda see, kui
nad pildistaksid kolmel päeval. Mõtleme, kas kasutada järgmisel aastal mõnda teist
teenusepakkujat. Anname tagasisidet Pildikompaniile nende pretensioonide osas.“
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