Merivälja Kooli (edaspidi Kool) hoolekogu koosoleku protokoll
Koosoleku kuupäev: 03.05.2018
Koosoleku algus 18:00 ja lõpp 20:30
Koosoleku toimumise koht: Heki tee 16, Tallinn
Osavõtnud hoolekogu liikmed: Kadri Rannala, Bianca Saadre, Renno Kullerkupp
Puudusid hoolekogu liikmed: Alina Tubli, Viktor Kassihin, Mika Männik, Maiki Saaring
Koosolekust võttis osa Merivälja kooli direktori kt Maiu Plumer ja vanematekogu esimees
Lembe Levo.
Päevakord
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

toitlustaja hange
MTÜ loomine / laste linnalaagri korraldus
kommunikatsioon, hoidmaks lapsevanemaid ühises infoväljas
direktori ning puuduoleva tugipersonali ja õpetajate ametikohtade täitmine
kooli uue arengukava koostamine
õppekava muudatused
liikluskorraldus kooli ees
muud vanematekogu poolt tõstatatud teemad (teise vahetuse algusaeg, koolivorm,
kooliaasta lõpetamine, taaskasutuslaat, jalgrattamatk jms)

1. Toitlustaja hange lõpeb ja tuleb korraldada uus hange. Maiu Plumer andis ülevaate
hanke senisest kokkupanemise käigust. Õpilasesindus ei poolda koolis puhvetit, pigem
võiks olla sooja toidu söömise võimalus ka teist korda päeva jooksul. Võiks olla ka nn
a la carte toidu tellimise ehk lisasöögi ostmise võimalus. Toitlustajal võiks olla
valmisolek hommikuputru pakkuda. Jookide müük jääb vaid spordisaali ette, kuid
vähendada mullijookide ja magustatud jookide osakaalu. Teisele vahetusele tuleb luua
pikapäeva söögi võimalus, arvestades tervislike toitukordade ajalist vahet ja nende
päevakava. Otsustati: hoolekogu poolt abistab hanke koostamisel hoolekogu
aseesimees Mika Männik.
2. Seoses MTÜ Koolisõber likvideerimisega tõstatus küsimus õpilaste linnalaagri
korralduse teemal. Lahenduseks on, et sel aastal korraldatakse laager robootikaõpetaja
Aivi Osmanni MTÜ kaudu. Korralduslikel põhjustel on plaanis alustada laagriga kl 9,
sest toimub söömine ja sõidetakse väljaspoole koolimaja ja muidu jääb liiga hiljaks
kui alustada päeva nt kl 10. Õpetajaid on linnalaagris kolm. Ettepanek: sügisel luua
vanemate eestvedamisel MTÜ, et tegevused oleksid oma olemuselt läbipaistvad.
3. Kooli infojuhile tuleb meelde tuletada, et uuring on veel lastevanemate seas tegemata,
mis sai kokku lepitud möödunud hoolekogu koosolekul. Kommunikatsiooni
parendamiseks on 2018 sügisest kõikidel klassidel vaja luua õpetaja initsiatiivil meililistid või meiligrupid, kokkuleppel võivad seda abistada ka vanemad. Kogu jagatav
info tuleb prioritiseerida ja kategoriseerida ning vastavalt põhimõtetele ja vajadusele
infot jagada pigem dubleeritud kanalites – kooli veebilehel, e-koolis, listides. Infojuht

peab kooli veebilehel eraldi ära kirjeldama kooli traditsioonid – tähtaeg 1. august
2018. Direktori kt paneb lähipäevil välja kogu kooli ürituste ajakava mai-juuni 2018.
4. Direktori kt andis ülevaate, millised õpetajate ja tugipersonali ametikohad vajavad
täitmist. Kooli veebilehelt on vastav info olemas tööpakkumiste all. Värbamise
protsess algab peale uue direktori tööle tulekut. Direktori konkursi kuulutab
Haridusamet välja esmaspäeval, 7. mail 2018. Värbamise kuulutus avaldatakse
Haridusameti kodulehel, Õpetajate lehes ja Postimehes.
Vanematekogu ettepanek kaasata võimalusel ja soovi korral lapsevanemaid
tööpakkumiste jagamise protsessi (Facebookis jm).
Nõuded direktorile – magistrikraad ja juhtimise kogemus. Nõuded õpetajale –
magistrikraad, pedagoogiline haridus ja pedagoogilised kompetentsid, viimast hindab
tööandja. Nõuded õpetaja abile - õpetaja abil ei ole pedagoogilise haridusele nõudmisi,
kuid neil võiks olla omandamisel pedagoogiline haridus, et nad oleksid pikemas
perspektiivis huvitatud end kooliga siduma. Siiani on õpetajate abid tulnud läbi
töötukassa projekti.
Koolis alustas tööd majandusjuhataja Ivo Sandre. 16. mail alustab tööd HEV
koordinaator Airi Lüüsalu.
Otsustati: Direktori ja õpetajate värbamisel on valimise komisjonis hoolekogu
esimees Kadri Rannala.
5. Kooli arengukava kehtib kuni 2019, seega tuleb alustada uue arengukava koostamise
ettevalmistusi. Otsustati: moodustada sügisel hoolekogu ja vanematekogu põhjal
vastav töörühm, mis alustab tööd koos kooli uue direktoriga.
6. Maiu Plumer andis ülevaate õppekavast: Merivälja koolis on sisuliselt lõimuv õpe.
Lisatundidest - informaatikatunnid ei ole riigi poolt nõutud, aga kool leiab, et sedasi
on kasulik digipädevust arendada. Kolmandas kooliastmes on riiklikult antud
mänguruum 4 tunni ulatuses. Matemaatikat on kohustusliku 4 tunni asemel 6 tundi,
lisaks 1 geograafia ja 1 bioloogia.
Keskmises kooliastmes on rõhku pandud vene keelele, kuid kool kaalub viia
neljandast klassist 1 kord nädalas toimuva vene keele õppe üle viiendasse klassi ja
teha kahe tunni asemel kolm tundi nädalas, sest keel kinnistub efektiivsemalt õppides
paremini. Hoolekogu seisukoht tutvustatud õppekava osas on positiivne.
7. Liikluskorraldus kooli ees tekitab endiselt hulgaliselt probleeme. Otsustati: sügisel
tehakse sel teemal eraldi koosolek, kus kaasatakse liiklusspetsialist(id) ning
kohalik konstaabel.
8. Algaval õppeaastal võtavad esimesed klassid õpetajad: Anita Kalmus, Maiki Saaring
ja Kirsi Jelle. Avalduse on esitanud 84 õpilast. Maksimum on 72 õpilast ehk 3 24õpilasega klassikomplekti. Kõik avalduse esitanutest ei tule meie kooli, osad lähevad
linna. Esimeste klassidega jätkub projekt „Sport kooli!“ ja inglise keele ringid.
Esimeste klasside tunnid algavad 12.15 ja neil on 4 tundi päevas ja koolipäev lõpeb kl
16.00. Teise ja kolmanda klassi õhtused vahetused alustavad jätkuvalt oma koolipäeva
kell 11.10. Hommikuste ja õhtuste klasside jaotus/jagamine jääb samaks.

Koolivorm - kolmas kooliaste on teinud ettepaneku, et kolmandas kooliastmes võiks
olla koolivormi kandmine soovituslik. Esmased päringud koolivormi eelistuste teemal
on tehtud ka vanematekogusse. Otsustati: teemat põhjalikumalt arutada
vanematekogus 7. mail.
9.klassi lõpetamine – 20. juunil toimuva lõpuaktuse korraldusliku poole eest vastutab
8. klass. Loomisel on 9-klassi lõpetamise traditsioonid, oodatud on vahvad ideed.
Traditsiooniline jalgrattamatk toimub 2. juunil kell 10. Marsruut kooli juurest
Lauluväljakule on veel kinnitamisel (võimalikud muudatused). Osalejaid on tavaliselt
olnud ca 100. Esimese ja teise klassi õpilased on oodatud koos vanematega.
Merivälja kooli taaskasutuslaat toimub 5. juunil kell 17-20. Täpsem info tuleb
arutusele vanematekogus 7. mail. Samas pannakse välja kooli jäetud, nö leitud ja
kaotatud asjad, et omanikud saaksid need koju viia. Kõik kooli jäänud esemed
annetatakse 14. juuni hommikul Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liidule.
4. september kell 17-20 toimub koostöös kooli ja vanematekoguga huvitegevuste
mess, kus kõik huvialaringid ja trennid tutvustavad oma tegevusi ja teevad võimalusel
lahtise tunni.
Suvine projekt. Esimese kooliastme õpilased hakkavad kasvatama kõrvitsaid ja
annetavad need sügisel loomaiaiale. Detailsem info vanematekogu koosolekul 7. mail.

Kirja pani: Lembe Levo

Kadri Rannala
Hoolekogu esimees
(allkirjastatud digitaalselt)

