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1. Küsitlus lapsevanematelt tagasiside saamiseks
Direktor A. Mahoni sõnul on koolil vajalik saada lapsevanematelt tagasisidet ja kuna eelmisel
korral oli rahulolu uuringu küsitlusele vastajaid väga vähe (2014.aastal vastas küsitlusele 77
lapsevanemat), siis seekord otsustati küsitleda ainult vanematekogu liikmeid.
Küsitlus vanematekogukogu liikmetele toimus arvutiklassis, kus kohalolijad täitsid
ankeetküsitluse arvutis.

2. 6. klassis õpetatavad võõrkeeled
A. Mahoni sõnul on kooli pädevuses otsustada, milliseid keeli õpetada B-võõrkeelena alates
kuuendast klassist. Haapsalu Põhikoolis on tavaks esimese võõrkeelena õpetada inglise keelt,
mis algab kolmandas klassis. Alates kuuendast klassist saab õppida lähtuvalt õpilase ja tema

vanemate soovist teise võõrkeelena kas vene- või saksa keelt. Vene keele õppijaid on palju,
kuid saksa keele soovijaid seevastu vähe.
Haapsalu Linnavalituses käis Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse investorkonsultant Sulev
Alajõe tutvustamas mõtet hakata B-võõrkeelena õpetama Lääne- Eesti koolides rootsi keelt.
EAS-i investorkonsultantide üks argumente on, et ulatuslik rootsi keele oskajate hulk tooks siia
piirkonda juurde Rootsi välisinvestoreid ja uusi töökohti.
Põhimõtteliselt oleks see ka Haapsalus võimalik, kuid hetkel ei ole teada kas ja kui palju oleks
rootsi keele õppida soovijaid. Haapsalu Põhikoolis on õpetatud ringitunnina ka prantsuse
keelt, kuid see lõpetati soovijate vähesuse tõttu.
Info võeti teadmiseks. Kui nüüd mõnes Pärnu, Hiiumaa või Saaremaa koolis hakatakse Bvõõrkeelena rootsi keelt õpetama, siis saab edaspidi huvi korral kutsuda neid Haapsalusse
oma kogemusi jagama.

3. Koolivormi järelturg
Kai Piiper on loonud Facebooki avaliku grupi "HPK koolivorm õpilaselt- õpilasele", kus saab
müüa või ära anda oma lapsele väikeseks jäänud koolilogoga rõivaid. Kõigil soovijail on
võimalik saada grupi liikmeks Lehel on kirjas reeglid, kuidas peaksid postisused välja nägema
ja millal tuleb kuulutus eemaldada.
Kohapeal tekkis seoses koolivormiga arutelu, et esimestele klassidele tuleks koolivormi vest
kätte anda enne 1.septembrit, sest siis saab õpilane selle esimesel koolipäeval selga panna.
Otsus: Direktorile tehti ettepanek, et FB grupi „HPK koolivorm õpilaselt- õpilasele“
olemasolu kohta tuleks info panna kooli kodulehele ja kooli Facebooki lehele ning esimeste
klasside õpilastele anda koolivormi element kätte enne kooli algust ja soovitada seda kohe
1.septembril kanda.

4. Muud küsimused
4.1. Poiste wc korrashoiust
K. Piiper oli saatnud kooli järelepärimine poiste wc-de seisukorra ja nende koristamise kohta.
A. Mahoni tänas pöördumise eest ja palus, et edaspidi, kui on miskit mureks, siis ei pea ootama
järgmise koosolekuni, vaid kohe tuleks kooli teavitada ja näiteks tema poole pöörduda.
A. Mahoni: „Koolis on poistele kaks wc-d ja tõepoolest avastati II korruse wc-s, et üks uks oli
eest ära ja mõnda ei saanud riiviga sulgeda. Nüüd on uus uks tellitud ja lähiajal see
paigaldatakse. Koristaja peab iga päev tualettruume koristama, samuti on tema ülesanne iga
koolitunni ajal kontrollida maja korrasolekut, sh ka seda, et wc-d oleksid puhtad ja seal oleks
olemas tualettpaber. Varem on olnud tualettruumides probleemiks, et vett ei ole peale
tõmmatud, kuid viimasel ajal pole seda täheldatud.“

4.2. Koolipäeva alguse nihutamine hilisemale ajale
Ühe 7c klassi lapsevanema poolt on tulnud ettepanek koolipäeva alguse nihutamiseks tund
aega hilisemale ajale.
A. Mahoni sõnul on see ka varem arutlusel olnud, kuid see nõuab kokkuleppeid huvikoolidega,
sest ka nende algusaeg peab sellisel juhul nihkuma hilisemaks.
Enamus kohalolijad ei pooldanud tundide alguse nihutamist hilisemale ajale. Tekkis arutelu,
et hilisem koolipäeva algus ei välistaks seda, et osad lapsed on ikkagi hommikul esimestes
tundides unised, sest nad läheksid sel juhul õhtul hiljem magama. Enamus lapsevanemaid
lähevad kella kaheksaks tööle ja saavad enne tööpäeva algust lapsed kooli viia. Tehti
ettepanek, et 7c teeks kõigepealt oma klassis küsitluse ja selgitaks välja, milline on terve klassi
seisukoht antud küsimuses.
Otsus: Ettepaneku tegijal on võimalus esitada vanematekogule ettepanek uuesti
arutamiseks koos konkreetsete argumentidega, kust nähtuksid asjaolud, miks peaks
muutma seni toimivat korda ja millised oleksid koolipäeva alguse nihutamise hilisemale
ajale eelised.

4.3. Vahetunni muusika heli tugevus
Probleemiks on vali muusika, mis mängib kahe pikema vahetunni ajal ja kõige tugevamini on
seda kuulda just esimesel korrusel, kus asuvad algklassid. Muusikat soovivad kuulata
kolmanda kooliastme õpilased. Kui muusika on liiga vali, siis saab seda vaiksemaks keerata,
kuid päris ära seda ei soovita keelata. Direktor lubas muusika tugevust jälgida ja vajadusel lasta
vaiksemaks keerata.

4.4. Uue koolimaja ehitus
Riik on eraldanud uue koolimaja ehituseks 5 miljonit eurot, millele Haapsalu linn lisab
omaosalusena 1,5 miljonit eurot. Haapsalu Linnavalitsus on arvamusel, et kui kõik kulgeb
plaanipäraselt, siis 01. septembril 2019 algab õppetöö uues majas. Praeguseks ei ole veel
otsustatud ehituskoht. Variante on kaks: Lihula mnt.10 või Lihula mnt.12. Planeering läheb
üldrahvalikule arutelule. Kui koht saab otsustatud, algab arhitektuurikonkurss.

Järgmine korraline vanematekogu koosolek toimub 05.09.2017 kell 18.30 koolimajas.
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