Mustjala-Lasteaed Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 1-2021/2022

Aeg: 07.10.2021
Koht: Mustjala- Lasteaed Põhikooli
Algus: 16.00
Lõpp: 18.00
Koosoleku juhataja: Kädi Alt
Protokollija: Edith Viira
Kohal: Reet Mägi, Anneli Ibrus, Tiiu Lõhmus, Meelis Kaubi, Harry Raudvere, Ivar Alt, Malve
Kolli, Edith Viira, Kädi Alt
Puudujaid ei olnud.

Koosoleku päevakord:
1. Uus lasteaia esindaja, kuna Gairi Lõhmus ei ole enam meie lasteaia- kooli lapsevanem.
2. Uue protokollija valimine.
3. 2020/2021 õppeaasta kokkuvõte kooli ja hoolekogu tööst.
4. 1. klassi laste kujundav hindamine.
5. Vaktsineerimine ja testid.
6. Hommikupudru koolis.
7. Õpiabitunnid, konsultatsioonid- lapsevanemad ei ole rahul õpitulemustega, aga õpilased
õpiabitundides ei käi. Kas peaks tegema õpiabitunnid ja konsultatsioonid kohustuslikuks?
8. Vallaesindaja sõnavõtt.
9. Muud teemad

1. Uue lasteaia esindaja valimine
Kuna meil on hoolekogus olemas ka teine esindaja lasteaias ja ka liikmete arv on seaduspärane, siis
uut liiget ei valita ja lasteaia esindajaks jääb Edith Viira.

2. Uue protokollija valimine
Uueks protokollijaks valiti ühehäälselt Edith Viira

3. 2020/2021 õppeaasta kokkuvõte kooli ja hoolekogu tööst
•

Memo- panna maapiirkondade õpetajate töötasud koefitsiendiga. Memo jäi tegemata, sest
ühe kooli ettepanek jääb „hüüdjahääleks kõrbes”. Kui saab taas teha kogu Saaremaa Valla
koolide hoolekogude kohtumise, siis võetakse see teema arutlusele.

•

Advenditöötuba lastele sai tehtud vahetult enne Corona-19 - lukustust ühiskonnas. Lastel oli
hea meel, et selline asi toimus. Osalus oli küll väiksem eelmisest aastast, sest paljud jõulude
eelsed üritused nihutati kiiresti sellesse nädalalõppu, aga osalejatel oli rõõmu ja tegevust
palju.

•

Sellel aastal ootavad lapsed uut töötuba. Tehti küsitlus koolis 5.10.2021

•

Kool sai uued arvutid ja tahvlid.

•

Matemaatika õpetamine koolis. Tuli kaebus lapsevanematelt, et õpetaja ei õpeta. Selle teema
raames kogunesid kooli direktor, õpetaja Kristiina Paunel, sotsiaaltöötaja, lapsevanemad
Maarja Nõmm ja Edith Viira ja hoolekogu esimees Kädi Alt. Kokkuvõtvalt: õpetaja õpetab
liiga kiiresti, lapsed vajavad personaalsemat ja aeglasemat tempot. Sellega õpetaja arvestab
edaspidi. Lapsel siiski õpiraskused matemaatikas ja peab hakkama osalema õpiabitundides.

•

Koosolekud said eelmisel aastal peetud üks kohal käimisega. Kahel korral said otsused
tehtud elektrooniliselt. Ja veebikoosolekut me ei pidanud tegema. Sai otsustatud, et kõik
lahendamist vajavad teemad, saab elektrooniliselt kooskõlastatud.

•

Hoolekogu kinnitas koolile distantsõppe juhendi.

4. 1. klassi kujundav hindamine
Praegu on kujundav hindamine ainult 1. klassil ja esimesel poolaastal. Aga kool näeb, et see võiks
olla terve esimese õppeaasta. See oleks rohkem last toetavam. Tehakse küsitlus lapsevanematele, et
kas ka loovained peaksid olema kujundava hindamisega.

5. Vaktsineerimine ja testid koolis
Kooliõde saadab kodudesse vaktsineerimise ja testimise kohta uued infolehed. Tuli veel teemaks
see, et koolil puudub igasugune info laste haiguste kohta. Vanem ütleb, et laps puudub, aga kool ei
tea miks ja, kui kaua. Ei ole selle kohta arstitõendeid. Ja e-koolis puudub märge kas üldse
puudumise kohta või puudumine on kirjas, aga ilma selgituseta.

6. Hommikupuder koolis
Lasteaia lapsevanemate koosolekul tuli ettepanek hakata lastele hommikuti koolis putru pakkuma.
Nüüd on seda tehtud nädal aega ja igapäevaselt käib söömas 12-15 last. Kool leiab rahalised
võimalused, et seda jätkata. Kui peaks tulema rahast puudu, siis küsitakse lapsevanematelt, kas nad
on nõus selle eest juurde maksma, et lapsed saaksid hommikul koolis sooja putru.

7. Õpiabitunnid ja konsultatsioonid koolis
Õpiabitunde on koolis piisavalt, kõige rohkem matemaatikas ja eesti keeles, aga lapsed lihtsalt ei
lähe kohale. Õpetaja peab ise lapsi otsima, et nad tuleksid õppima. Kui lapsevanem on nõus, siis
saab suunata lapse kohustulikus korras õpiabitundidesse. Järele aitamiseks on võimalus ka
lisarahastuseks lapse kohta.

8. Vallaesindaja sõnavõtt
- Kindlasti on tulevikus küsimus see, et mitu kooliastet jääb Mustjalga, kuna lapsi on vähe ja
pealekasvu ei ole. Aga ei otsustata midagi ka enne kogukonna ja lapsevanematega rääkimist.
- Kokkuvõte rahuloluküsitluse kohta, mis tehti 4.-8. klassi õpilaste ja lapsevanemate seas. Mustjala
kool võib jääda rahule, sest tulemus oli hea ja lapsevanemad on üldises plaanis kooli korraldusega
rahul.

9. Muud teemad
•

Kooli vundamendi ja söökla trepi remont. On käidud vallast vaatamas ja ootab remondi
järjekorras.

•

Laste puudumine. Kui laps on käinud koolis ainult 7 päeva. Tõendeid ei ole, lihtsalt puudub.
Siis, mida saab ette võtta kool, et laps ikkagi koolis käiks. Hoolekogu tegi ettepaneku
kutsuda lapsevanem aru andma, miks ei suuda lapsevanem oma last kooli saata.

•

Liittunnid teevad vanematele muret. Just matemaatika, mis peaks olema üksiktund. Aga
lapsevanematele on selgitatud, miks väga vähesel määral liittunde on. Enamik tunde on
lahus ja vanematel klassidel on matemaatika eraldi tunnina.

•

Huvitegevus peale kooli. On räägitud rahvamaja juhatajaga. Loodame, et saame tulevikus
siia noorsootöötaja, kes õhtusel ajal noortega tegeleks, nii rahvamajas, kui ka spordisaalis.

•

Direktor rääkis eelmisest õppeaastast. Palju üritusi sai vaatamata Coronale siiski toimuda.
Ära jäid arenguvestlused, millega sellel aastal alustatakse juba sügisel.
Kooli ventilatsiooni parandamiseks on võetud hinnapakkumised, toimub tuletõrjeõppus.
Kool saab 8 turvalampi.
Toimuvad erinevad huviringid lastele, ja projektide raames erinevad ettevõtmised.
Pikapäevarühm on laste seas populaarne, sest seal lisaks õppimisele saavad lapsed
meisterdada, joonistada ja mängida.
Kooli sünnipäev jaanuaris on vilistlaste korraldada.

Kooli poolt saavad olema ka sel aastal jõulukommipakid lastele.
•

Kuna rahvamajas toimub laupäeval. 9. oktoobril sügislaat, siis hoolekogu küpsetab sinna
mõned koogid/pirukad ja saadud raha eest ostetakse pikapäevarühma lastele mõned uued
lauamängud.

•

Ivar tegi ettepaneku, et kooli seinal võiks olla stend vilistlaste piltidega (maine kujundus),
kes on elus jõudnud kõrgemale ja edukamale ametile. See võibolla motiveeriks mõnda last
ka rohkem pingutama, kui näeb, kuhu selle haridusega jõuda võib. Kool kiitis mõtte heaks.

•

Järgmise kokkusaamine hoolekogul võiks olla jaanuaris.

•

Protokolli lisana on Hoolekogu Tööplaan.
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