Merivälja Kooli (edaspidi Kool) hoolekogu 07.11.2018. a. koosoleku protokoll
Koosoleku kuupäev: 07.11.2018
Koosoleku algus 18:00 ja lõpp 20:00
Koosoleku toimumise koht: Heki tee 16, Tallinn
Koosolekust võtsid osa: hoolekogu liikmed: Erik Vest, Silver Fokin, Kadri Rannala, Bianca
Saadre, Külli Kroon, Mika Männik ja kooli direktor Greta Ammer.
Päevakord
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine;
Kooli toitlustamise hange;
Jõululaada korraldamine;
Direktori meeskond;
Turvalisus koolis;
Muud jooksvad teemad.

1. Hoolekogu valis enda hulgast esimeheks Kadri Rannala ja aseesimeheks ja
protokollijaks Mika Männik-u.
2. Kooli toitlustamise hange on vaidlustatud. Kooli direktor ja aseesimees käisid
Riigihangete Vaidlustuskomisjoni (VAKO) istungil. Hetkel toitlustatakse nö ajutise
lepingu alusel. 09.11 tuli VAKO otsus, mis jättis vaidlustuse rahuldamata (protokollija
märkus). Vaatame kas VAKO otsus kaevatakse edasi või mitte. Arvestades asjaolu, et
koolil või siis koolidel üldse puudub riigihangete läbiviimise kompetents siis peaks
neid hankeid tulevikus korraldama tsentraalselt. Hoolekogu teeb vajadusel vastava
märgukirja Haridusametile;
3. Lapsevanematel on jõululaada osas suured ootused, et tuleks nö massiivne üritus.
Õpetajad saavad ürituse korraldamisel osaleda vabatahtlikult, sundida neid ei saa.
Põhirõhk langeb vanematekogule, kus korraldus- ja ettevalmistustöö juba käib. Kool
aitab vahendite, ruumide ja vabatahtlike õpetajatega.
4. Õppejuhi konkurss kahjuks luhtus. Sobiv kandidaat loobus viimasel hetkel. Konkurssi
pikendatakse. Lahkub 1 klassiõpetaja. Ujula administraator on lahkumas. HEV
koordinaator on vajadused kaardistanud. Logopeed ei tulnud tervislikel põhjustel
tööle. Psühholoog on praegu vaid 1 päev nädalas. Ainekavad on uuendatud,
aineõpetajad olemas. Probleem see, et direktor peab palju sisestama andmeid, haldama
andmebaase, mis pole direktori töö.
5. Turvalisus koolis. Läbi polnud viidud tuletõrjeõppusi, nüüd tehti novembris ära.
Tegemata on veel esmaabi ja äkkrünnaku õppused. Viiakse läbi esimesel võimalusel.
Küsimuseks on ka laste õues jälgimine, eriti seiklusrajal. Vanemad võiksid kodus
instrueerida, kuidas seiklusrada kasutada. Kooli poolt tehakse infosildid ja pannakse
klassidesse ning raja juurde. Praegu ei ole laste valve õues tagatud. Ettepanek oleks

6.

7.
8.

9.

panna graafiku alusel õpetajad vaatama ja kaaluda vajadust talvisel perioodil rada
üldse kinni panna. Direktor rehkendab üle, kas õpetajatel on piisavalt ajaressurssi, et
graafiku alusel õues korda pidada. Koolile on tehtud tuleohutuse koha pealt 5
ettekirjutust, neist 1 on veel täitmata. Puhastati vana kooliosa ventilatsioon.
Koolivormi elemendid. Hoolekogu näeb, et sellega võiks tegeleda vanematekogu.
Kindlasti peaks võimalike koolivormi elementide ja kujunduse kohapealt sõna sekka
ütlema ka õpilasesindus.
Infovahetus. Üksikküsimused võiks lahendada läbi klassilistide veebis. Näiteks milline
koolivorm jne. Luua tuleb hoolekogu meililist.
Kooli koduleht on vananenud ja tuleb teha värskem. Kooli juhtkond võtab esimesel
võimalusel hinnapakkumused ja koostab lähteülesande, milline see peaks välja
nägema..
Turvaline koolitee lastele. Tegemist on liikuvuse küsimusega laiemalt. Tuleb läbi
rääkida linnaosa valitsusega.

(allkirjastatud digitaalselt)
Hoolekogu esimees
Kadri Rannala
(allkirjastatud digitaalselt)
Hoolekogu aseesimees
Mika Männik

