MERIVÄLJA KOOLI LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
Merivälja Kooli lastevanemate üldkoosolek 2018/2019 õa.

Tallinn

19.09.2018

Lastevanemate üldkoosoleku toimumise alguse kellaeg: 17.30
Lastevanemate üldkoosoleku toimumise lõpu kellaeg: 19.00
Lastevanemate üldkoosoleku juhataja nimi: Greta Ammer
Lastevanemate üldkoosoleku protokollija nimi: Katrin Lember ja Tiina Randma- Liiv
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I osa
1.

Uue koolijuhi tutvustus

Greta Ammer on töötanud haridusvaldkonnas üle 30 aasta, erinevatel ametikohtadel õpetajast
koolijuhini. Merivälja elanik ja suure pere ema.
2.

Uute töötajate tutvustus

Alanud õppeaastal asus tööle 14 uut õpetajat ja tugimeeskonna liiget. Uued õpetajad osalesid
koosolekul ja tutvustasid end lühidalt.
3.

Tunniplaan ja ruumid

I poolaasta tunniplaan on uues formaadis kättesaadav kooli kodulehe avalehel. Menüüribalt saab
valida vaadet klasside, õpetajate ja ruumide kaupa. Koolis on ruumide osas väga kitsas ja suuremad
klassikomplektid ei mahu igasse klassiruumi, seetõttu ei saa koduklasside süsteemi täies mahus
jätkata. Võib veel ette tulla ruumide ümbervahetamist parema koolikorralduse huvides.
4.

Kooli koduleht, e- kool ja klasside ametlikud listid.

Igale klassile on loodud ametlik klassi list, mille adressaadid on ainult selle klassi vanemad. List on
eelkõige operatiivinfo jagamiseks klassijuhataja poolt. Õppeinfo iga õpilase kohta on jätkuvalt ekoolis. Kodulehele ja e – kooli lisatav teave dubleeritakse info kättesaadavuse huvides.
5.

Toitlustamine ja söökla, ülevaade toitlustushanke hetkeseisust.

Toitlustushanke vaidlustuse tõttu tuli leida ajutine toitlustaja , kes korraldab koolilõuna ja koolieine
pakkumist kuni vaheajani. Vaidlustatud hankega tegeleb kooli hankekomisjon koos Haridusameti
spetsialistidega jätkuvalt edasi.
6.

Transport ja liiklus hommikul kooli ümbruses.

Sisenemine kooli ette Kõivu tänava poolt, väljumine Heki tänavalt, et vältida ummikut. Palume vältida
parkimist ja peatumist naabermajade väravate ette ning parkimist sõiduteel. Palun tagada lastele
jalgrattaga sõites kiivrid!
7.

Koolivorm ja koolivormi embleemid

Koolis on hea komme kanda iga päev mõnda koolivormi riietuseset. Laialdasema arutelu koolivormi
ja selle võimaliku uuendamise üle käivitab vanematekogu. Alternatiiv koolivormile on akadeemiline
riietus, spordiriided ei ole sobivad. Kooli logo ei saa vabalt trükkimiseks lubada, kaalume kleebitavate
või õmmeldavate kooli embleemide varianti.
8.
Ujumine kehalise kasvatuse aine osaoskusena- lähtuvalt riiklikust õppekavast ja
tunnijaotusplaanist.
Tuginedes riikliku õppekava tunnijaotusplaanile tuleb tagada võrdsed võimalused kõikide kehalise
kasvatuse õpitulemuste saavutamiseks kõikides kooliastmetes. Ujumine ei ole eraldi õppeaine, vaid
kehalise kasvatuse üks osaoskustest, mille algõpetuse läbivad õpilased kas I või II kooliastmes.
Merivälja kool tagab basseini olemasolust lähtuvalt eraldi iganädalase ujumistunni klassiastmetes,
kus kehalist kasvatust 3 nädalatundi. Teistes klassiastmetes õpetatakse ujumist võrdselt teiste
osaoskustega.
9.

Kooli ventilatsioonisüsteemi hooldus.

Remondi käigus on ilmnenud, et vana maja lokaalsed ventilatsioonisüsteemid vajavad kiiresti
hooldust, sest torustikud ja filtrid ei ole töökorras. Oleme alustanud pakkumiste võtmist
hooldusfirmadelt ja esimesel võimalusel likvideeritakse probleem.
10.

Täid.

Koolis on levimas täid. Teema on aktuaalne kõikides lasteasutustes. Kool on eemaldanud
kangaskattega istumiskohad ja asendanud need puhastatavate pindadega, et takistada täide levikut.
Vanematel palume jälgida oma laste päid regulaarselt ja teavitada klassijuhatajat, et saaks vajadusel
tõrjet teha üheaegselt, vältimaks nakkuse jätkuvat ja jätkuvat kordumist.

Küsimused- vastused
Koolikottide raskus ja liikumine klassist klassi – otsime lahendusi koostöös klassijuhatajate ja
lapsevanematega, palume kodus üle vaadata, et liigset kraami kottides ei oleks, võimalusel lubavad
õpetajad õpikuid klassiruumi jätta. Plaanis on leida võimalus õpilaskappide paigutamiseks kooli
koridoridesse.

II osa
Hoolekogu ja vanematekogu esindajate kokkuvõte möödunud õppeaastal tehtust – vanematekogu
esimees Lembe Levo
1.

Ülevaade vanematekogu tegemistest 2017-2018 õppeaastal

•

Kooli jõululaada ainukorraldaja

•

Taaskasutuslaada korraldaja koostöös kooliga

•

Koolihoovi pinksilaua jaoks kogutud annetused ja õpilaste kaasamine ehitusse

•
Kaotatud- leitud asjade annetamine heategevusse Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede
Liidule
•
Pinkide ehitamine koolihoovi väliõppe klassi jaoks, kaasates vanemaid ja roheringi õpilasti
istutustöödesse
•

Kogunud kooli raamatukogule raamatuid, toonud laudu, kappe, taimi jpm

•

Märganud ja tunnustanud parimat õpetajat 2017

•

Tõstnud infovahetuse kvaliteeti kooli ja lapsevanemate vahel

•
Aidanud süvendada kogukondliku kooli tunnet, et meil on dialoog õpetajate, laste ja
vanematega ning kõigi arvamust kuulatakse ja arvestatakse
•
Täpsemalt
vt
maikuu
2018
https://meripohi.edu.ee/vanematekogu/
•

protokolli

ja

põhikirja

kooli

veebilehel

Huvitegevuse laada korraldaja koostöös kooliga

Kutsume vanemaid liituma Merivälja Kooli vanematekoguga. Igast klassist kuulub vanematekogusse
üks kuni kaks liiget. Uus vanematekogu peaks olema kinnitatud lõplikult 1. oktoobriks 2018. 1a ja 5a
klassidest on vanematekogu liige hetkel puudu, 3c ja 6c soovivad leida uue liikme.
2.

Hoolekogu töö 2017-2018 ja vanemate esindajate valimine hoolekogusse

Hoolekogu esimees Kadri Rannala ja hoolekogu aseesimees Mika Männik vabandavad, et nad ei saa
viibida täna töökohustuste tõttu üldkoosolekul ja möönavad, et ei pea hoolekogu liikmete puudumist
üldkoosolekult heaks tooniks.
Nende volitusel andis Lembe Levo ülevaate hoolekogu tööst 2017-2018 õppeaastal.
2017-2018 õppeaastal on hoolekogu osalenud toitlustuse hanke korraldamisel toetades kooli
juhtkonda eelkõige juriidilistes küsimustes, kinnitanud klasside suurused, otsinud lahendusi

ruumipuuduse leevendamiseks, toetanud vanematekogu algatust pinkide ehitamisel ja aidanud
korraldada jalgrattamatka. Merivälja Kool on aasta jooksul läbinud suure muutuse. Nüüd on vaja see
protsess lõpuni viia, ehitada üles kaasaegne, kõrgel tasemel ja laste arengut igakülgselt toetav
kogukonnakool. Selleks on kõige parem eeldus olemas uue juhi näol, hoolekogu roll on teda selles
töös toetada.
Hoolekogu käepikenduseks on täna tegus vanematekogu, kellega on hea koostöö, tulevikus võiksidki
kandideerida hoolekokku just need inimesed, kes on saanud koolielust selgema pildi eelnevalt
vanematekogus toimetades. Muidugi on oodatud kõik vanemad hoolekokku kandideerima.
Selle õppeaasta tähtsamad teemad on kooli uue arengukava tegemiseks töörühma loomine ja kooli
strateegilise arengule kaasa rääkimine.
Hoolekogu liikmeteks esitati kaks kandidaati:

Kadri Rannala:
Olen elukestev õppija, lõpetanud Reaalkooli, hariduslik kõrgeim kraad on TTÜ ärikorralduse magister,
olen hiljem õppinud ka Luua Metsanduskoolis retkejuhtimist ja Räpina Aiakoolis maastikuehitust.
Hetkel on käsil Tallinna Ülikooli Hariduse juhtimise magistriõppe lõpusirge.
Olen kursis hariduse poliitika ja tänapäevaste kitsaskohtadega ning teisalt erinevate võimalustega,
mida hariduses teha võiks. Minu meelest peaks oluline olema koolirõõm ja iga lapse arengu
toetamine. Haridusteema puudutab mind eeskätt seoses minu tööga Tervishoiumuuseumis, kuna
aina enam kannavad kaasaegsed muuseumid ka haridusasutuse rolli. Varasemalt oman töökogemust
erasektoris toitlustuse ja personalijuhtimise valdkonnas. Eelmiseks tööandjaks oli Tallinna
Tehnikaülikooli Majandusteaduskond, kus töötasin magistriprogrammi kooridnaatori, lektori ja
koolituskeskuse juhatajana. Praegu töötan Eesti Tervishoiu Muuseumi direktorina.
Ühiskondlikust tegevusest: olen olnud Teeme ära talgute Tallinna koordinaator, korraldanud Pirital
erinevaid üritusi. Hetkel olen Eesti Teadushuvihariduse liidu juhatuse liige, ICOM (International
Council of Museums)) Eesti juhatuse liige, Maarjamäe Seltsi juhatuse liige, Eesti Muuseumiühingu
liige.
Minu lapsed käivad Merivälja kooli 4. ja 6. klassis.

Mika Männik:
Olen Merivälja Kooli hoolekogus kolmandat aastat. Kaks aastat olen olnud esimees ja möödunud
aastal kandsin aseesimehe rolli. Töötan Maanteeametis ühistranspordiosakonna juhtiveksperdina,
varasemalt olen olnud erinevates ametitest: Muraste Piirivalvekoolis õigusainete kutseõpetaja,
Piirivalveametis merepäästejaoskonna vanemohvitser ja Saare Maavalitsuses majandusosakonna
juhataja ning ka arengu- ja planeeringuosakonna juhataja. Magistrikraadi olen omandanud Tallinna
Ülikoolis organisatsioonikäitumise alal ja Sisekaitseakadeemiast on diplom piirivalve õppesuunalt.
Minu lapsed käivad Merivälja kooli 4. ja 8. klassis.

Toimus arutelu hoolekogu kandidaatide üle.

Esitatud kandidaate toetas vanematekogu ning mitmed koosolekul sõna võtnud lapsevanemad.
Tunnustati hoolekogu senist tegevust ning tõdeti, et aastaga on hoolekogu teinud ära suure töö.
Samas avaldati kahetsust, et kandidaadid ei saanud koosolekul isiklikult kohal viibida ja ennast
tutvustada.

Hoolekogusse kandideerimise hääletustulemused:

Kadri Rannala:
Poolt: 118
Vastu: 1
Erapooletud: 2

Mika Männik:
Poolt: 114
Vastu: 0
Erapooletuid: 4

Koosoleku protokolli koostasid:
Katrin Lember /kooli sekretär/
Tiina Randma- Liiv /vanematekogu esindaja/

