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Osalejad: hoolekogu ja vanematekogu liikmed.
Koosoleku päevakord:
1) Ülevaade möödunud õppeaasta hoolekogu tegevustest, sh arengukavast.
2) Vahetusjalatsite kandmisest koolis.
3) Muud küsimused, heade kogemuste jagamine.
1. Ülevaade õppeaasta 2013/2014 tegevustest.
Kooli hoolekogu ja vanematekogu on läbi viinud kolm korralist koosolekut, mille raames on
arutatud kooli igapäevatöö korraldamisega seonduvaid küsimusi. Alates sügisest 2014 on
kooli ruumides soovituslik kanda vahetusjalatseid. Lepiti kokku, et direktor edastab vastava
info klassijuhatajatele ja vanematel on omakorda võimalus sellest rääkida näiteks oma klassi
lastevanemate koosolekul. Vanematekogu ja klassi vahelist infovahetust on igal
vanematekogu esindajal võimalik pidada talle sobival viisil. Nii on üks vanem võtnud
klassijuhatajalt kõikide vanemate e-posti aadressid ja edastab neile peale igat meie kohtumist
koosoleku protokolli. Kõik hoolekoguga seonduvad dokumendid on avalikkusele
kättesaadavad kooli kodulehel.
Kooli uus arengukava on läbinud mitu etappi, saades tagasisidet nii hoolekogult,
vanematekogult, õpetajatelt kui ka Haapsalu linnavalitsuse esindajatelt. Hetkel on arengukava
veel tööversioonis dokument, millega tegeletakse.
Direktor Anne Mahoni andis ülevaate hetkel aktuaalsetest teemadest, millest üks on maja
remont. Hea meel on selle üle, et kõik õpetajate kohad on tänasel päeval täidetud ja kooliaasta
saab kenasti alata 
Muude küsimuste juures kerkisid esile teemad, mida võiks kajastada sügisesel üldkoosolekul:
 Politsei - ohutuse teemad, sh ilma turvavarustuseta jalgrattal sõitmine ja sellega
kaasnevad karistused
 Sotsiaalmeedia kasutamine ja selle turvalisus (küberkiusamine jm)

 Ülevaade kooli põnevatest huviringidest
Tehti ettepanek panustada vähem üldkoosoleku aega statistilisele ülevaatele. Ettepanekud ja
mõtted üldkoosolekul käsitletavate teemade osas on teretulnud kõikidelt vanematelt, tehes
seda näiteks klassi lastevanemate esindaja kaudu.
Direktor tänas kooli hoolekogus ja vanematekogus osalenud 9. klassi laste vanemaid Mirje
Sims, Uve Uustalu, Malle Õiglas, Kristi Erkmann. Hoolekogu ja vanematekogu arvas, et
võiskid sel aastal jätkata samas koosseisus. Klassi koosolekul saab esitada küsimuse kas
ollakse nõus, et jätkab sama esindaja või soovitakse vahetust. Ja kui soovitakse ise end
tagandada, siis ka see võimalus on olemas.
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