Haapsalu Põhikooli vanematekogu koosoleku memo
9. oktoober 2014
Koosoleku algus:18.30, lõpp 19.45
Kohal: Urmas Kolga, Harly Holm, Kersti Tute, Kairi Eindorf, Mariliis Olenko, Liisa-Mari Laasik, Kristin
Veltri, Sirelin Püss, Kaja Talving, Tiit Moor, Irma Avilo, Piret Piiper, Eva Makienko, Gunnar Vetter,
Kersti Raak, Karin Vare, Merle Mäesalu, Raimond Lunev, Rita Helisma, Henry Viiret
Koosoleku juhataja: Anne Mahoni
Päevakord:
1. Ülevaade koolist.
2. Hoolekogu valimine
3. Mõttetalgud: Kuidas kaasata vanemaid kooliellu?
Päevakorrapunkt nr 1.
Direktor Anne Mahoni tegi ülevaate koolist: arvulised andmed, eelmise õppeaasta õppetöö
tulemused, probleemid, kooli renoveerimise hetkeseisust.
A.Mahoni palus vanematel teada anda, kui keegi ise on nõus või teab kedagi, kes oleks valmis tulema
kooli andma ringitundi.
Päevakorrapunkt nr 2.
Anne Mahoni tutvustas hoolekogu valimise reglementi.
Hoolekogusse valiti 5 vanemat:
1.-3. klass - Kristin Veltri
4.-6. klass - Sirelin Püss
7.-9. klass - Heli Kaldas, Eva Makienko, Henry Viiret

Päevakorrapunkt nr 3.
Mõttetalgud: Kuidas kaasata vanemaid kooliellu?
A.Mahoni alustas sellest, et üks võimalus on, et kool kutsub vanemaid üritustel osalema, nt
isadepäev 1.-5. klassidele, kadrilaat.
Järgmised ettepanekud pakuti vanemate poolt:
 klassiõhtutel osalemine
 ekskursioonide ettevalmistamine
 pakkuda klassidele huvitavaid esinejaid
 1.-3. klasside õpilastele jaamadega meisterdamiseõhtu koos vanematega
 korraldada näiteks tortide valmistamise konkurss/võistlus
 kaasata vanemaid kooli sünnipäeva tähistamisel
 kutsuda vanemaid õppetundidesse esinema või tundi andma
 vanemad saaksid aidata kooli kaunistamisel
 koostöös RMK-ga kuuskede toomine metsast (õpilased ja vanemad)



vanemad esinevad numbriga Playbackil

A.Mahoni palus vanemate mõelda, kuidas informatsiooni oleks võimalik edastada teistele klassi
vanematele. Kasutatud on näiteks klassi vanematelisti.
Järgnes arutelu, mis puudutas hindamist, kooliraadiot, lisavaheaega ning koolivormi.
Lepiti kokku, et kui vanemate on küsimusi hindamise kohta, siis informatsiooni saab küsida õpetajalt
või õppealajuhatajalt. Kui on probleem, siis palume vanemail või õpilastel endil pöörduda õpetaja või
õppealajuhataja poole.
Kooliraadiost kostva muusika valjust jälgitakse ja vajadusel palume õpilastel see vaiksemaks keerata.
Lisavaheaja kehtestamist saame edaspidi arutada nii õpilaste kui ka õpetajatega, kuid see tähendab,
et suvevaheaeg lükkub nädala võrra edasi.
Koolivormi küsimus on järgmise vanematekogu päevakorras.
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