Haapsalu Põhikooli Vanematekogu koosoleku protokoll.

1.03.2016

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

Koosoleku päevakord:
1. Koolivorm
2. Lapsevanema head tavad/kombed
3. Jooksvad küsimused

1. Koolivorm
A.Mahoni: „Valmis on saanud koolivormi näidisvest, millel on näha täpsed värvid nii nagu need
hakkavad olema. Hetkel puudub näidiselt meie kooli logo, kuid see lisatakse juurde.“
Üldine hinnang: Väga ilus ja moodne.

K. Piiper: „Kas koolis on antud ka tagasisidet koolivormi meeldivuse kohta?“
A.Mahoni: „Valisime käesoleva disaini koolis väljakuulutatud konkursi tulemusena, seega on
väljavalitu parim.“
A-L.Mettis: „Sain oma klassi lastevanematelt tagasisidet, et neile tundub hind olevat veidi kallis.“
Üldine arvamus: Kui arvestada, et tellida tuleb/võib ainult ühe elemendi, siis on hind
vastuvõetav.
K.Piiper ja A.Schwindt: „ Kas õpilasesindajatele meeldib see näidis ja kas ise kannaksite?“
J.Liiv: „Värvikooslus meeldib. Ilmselt eelistaksin vormi kanda pidulikel juhtudel, mitte
igapäevaselt. Igapäevaselt kanda oleks vist tüütu.“
M.Pokrovski: „ Kas meil jääb ainult üks koolivormi värv kasutusele? Näiteks Jüri koolis on
võimalik valida mitme erineva värvi vahel?“
Üldise arutelu käigus leiti, et kasutusele jääb üks värvikombinatsioon.
A.Mahoni: „Täna me koolivormi kohustuslikuks ei tee. Meil on mõte, et kui rahalised vahendid
lubavad saame vormi ühe elemendi (vesti) kinkida esimesse klassi tulevatele lastele.“
S.Olesk: „Kas koolimüts tuleb?“
A.Mahoni: „Mütsi praktiline kasutamisaeg on väga lühike. Ilmselt kantaks seda 1.septembril ja
pärast seda väga vähe. Mütsi ei tule“
A.Mahoni: „Lapsevanem saab kaks korda aastas läbi Norrissoni kodulehe vormi tellida. Millised
on teie võimalused aidata koolivormi populariseerimisel? Kas on ideid, kuidas seda teha?“
K.Piiper: „Üheksandad klassis võiksid välja mõelda popi slogani, mida saaks kooliraadios
edastada.“
K.Veltri: „Olen nõus tegema koosoleku oma klassi lastevanematele.“
J.Liiv: „Meil tuleb 14.aprillil kooli moeshow, seal saaks vormi esitleda.“

2. Lapsevanema head tavad/kombed
A.Schwindt: „ Kas on selles osas ettepanekuid või muudatusi?“
A.Mahoni: „ Tegelikult on see kõik elementaarne, mis sinna headesse tavadesse on kirja
pandud. Paraku on viimasel ajal suurenenud inimeste hulk, kes ei pea neid asju iseenesest

mõistetavaks. Kindlasti ei lahenda head tavad meie probleeme koheselt, kuid neid lugedes ja
teadvustades, tehakse loodetavasti vastavad järeldused ja käitutakse vastavalt sellele.“
V.Valk: “Vaatasin kooli põhimäärust, kodukorda ja leidsin vasturääkivusi heade tavadega.
Mitmed asjad on topelt kirjas.“
A.Mahoni: “ Kodukord on tehtud lähtuvalt kehtivast seadusandlusest. Head tavad on
soovituslik.“
A.Schwindt: „Peame mõtlema, kas meile on neid häid tavasid/kombeid üldse vaja?“
T.Moor: „Kuidas see hea tava oma väljundi leiab? Kas seda jagatakse voldikuna?“
K.Piiper: „Mitmetes asutustes on välja töötatud teeninduse head tavad, miks mitte ka siin. Seda
peaks kindlasti esimese klassi lapsevanematele jagama.“
K.Veltri: “Õpetaja võiks iga õppeaasta alguses lastevanemate koosolekul olulised punktid läbi
rääkida.“
A.Schwindt: „Ettepanek: lisada punkt, kus teatud klassist alates oleks nõutud, et lapsevanemal
ja õpilasel oleks e-koolis eraldi kasutajakontod. Proovisin oma lapse klassi lastevanematega ekoolis ühendust võtta, kuid selgus, et pooltel juhtudel oli vanema kasutajaga kirja vaadanud
hoopis õpilane ja vajalik kontakt vanematega jäi poolikuks.“
K.Veltri: „Palume koolilt, et arvutitunnis võiksid lapsed teha endale oma konto.“
Hääletuse tulemusel otsustati ühehäälselt, et Vanemate head tavad/kombed on vajalik.
3. Jooksvad küsimused.
K.Piiper: „Kuidas õpetaja annab õpilastele teada, et tund jääb ära ja kas lapsed teavad, kuidas
nad peavad toimima, kui õpetajat tundi ei tule?“
A.Mahoni: „ Kui õpetaja ei tule tundi, siis õpilased lähevad õppealajuhataja juurde. Nad teavad,
kuhu küsima minna. Teated on üleval ka õpilaste teadetetahvlil tunniplaanide juures.“
K.Piiper: „Teeksin ettepaneku, et koolivormi kandmine lisataks õpilase heasse tavasse. Samuti
võiks sinna lisada, et õpilane austab toitu ja tõstab enda taldrikule sellise portsu toitu, mille ta ka
ära sööb.“
Need ettepanekud edastada õpilasomavalitsusele.
K.Piiper: „Sügisel oli uudis, et Viljandi Kesklinna koolis olid toidukartulid säilitusainega
töödeldud. Kuidas meil on?“ (Viljandis valmistati koolisööklas toitu sulfiteeritud kartulitest.

Erinevalt tavalisest kartulist, mis pärast koorimist õhu käes ligi tunniga siniseks tõmbub, säilivad
sulfiteeritud kartulid sel moel kirgaskollastena kuus päeva.)
A.Mahoni: „Meil ei ole sellist probleemi. Meie koolitoit on põhjalikult kontrollitud ja vastab
kvaliteedinormidele.“
K.Piiper: „Miks 1.klasside jõulupeol oli Jõuluvana asemel Jõulumemm?“
A.Mahoni: „Vanemad, rääkige oma klassijuhatajatega, kui soovite Jõuluvana.“
T.Moor: “ Iirimaal on nii, et kui laps läheb esimesse klassi, siis saab ta endale viimasest klassist
mentori. Tundus väga hea mõte.“
J.Liiv: „Kui meil oleks 12 klassi, siis ma arvan, et see oleks tore ja toimiks. Praegu aga kardan, et
üheksandikud ei vea välja.“
A.Mahoni: „Ikka ja jälle on probleem, et lapsevanemad sõidavad kooli tagumise ukse juures
keelava liiklusmärgi alt sisse, viivad oma lapsed trepi ette ja manööverdavad. See on väga ohtlik.
Palun lapsevanemaid mitte sõita autoga keelatud alale!“
A.Schwindt: „22.02 oli koolis Eesti teemaline mälumäng, millest võttis osa 25 võistkonda, sh ka
lapsevanemate võistkond. Annan siinkohal edasi tänusõnad direktorile väga vahvate ja
huvitavate küsimuste eest. Oli tõeliselt kaasahaarav ja põnev mälumäng. Loodan, et järgmisel
aastal tekib vanemates suurem huvi selle ürituse vastu.
Jätkuvalt on probleem sellega, et mõned vanemad ei saa vanematekogu listi saadetud kirju
kätte. Samas kooli IT-spetsialisti testkirjad on neile kohale jõudnud. IT-spetsialisti sõnul on viga
nende arvutites, st et midagi on keelatud või läheb kiri rämpsposti. Nad peavad üle vaatama
oma kirjakasti korralduse.“
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