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MUSTJALA LASTEAED-PÕHIKOOL HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 1-2019/2020 

 

Aeg: 14.11.2019 

Koht: Mustjala Lasteaed-Põhikool 

Algus: 16.00 

Lõpp: 18.15 

Koosoleku juhataja: Malve Kolli / Kädi Alt 

Protokollija: Tiiu Lõhmus / Andres Uus 

Kohal: Kädi Alt, Ivar Alt, Tiiu Lõhmus, Anneli Ibrus, Reet Mägi, Andres Uus, Meelis Kaubi. 

Puudu: Harry Raudvere, Edith Viira. 

 

Koosoleku päevakord: 

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine. 

2. Eelmise õppeaasta kokkuvõte. 

3. Arengukava analüüs, uue algatamine. 

4. Õppetöö korraldus 2019 / 2020 õppeaastal. 

5. Korrigeeritud lasteaia kodukord. 

6. Hoolekogu tööplaani koostamine. 

7. Jooksvad küsimused. 

 

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine. 

Ettepanek: esimeheks valida Kädi Alt - poolt 7  

        aseesimeheks valida Anneli Ibrus - poolt 6 

        protokollijaks valida Andres Uus - poolt 6 
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2. Eelmise õppeaasta kokkuvõte. 

Direktor Malve Kolli rääkis eelnevalt hoolekogu liikmetele tutvumiseks saadetud 2018 / 2019 

õppeaasta kokkuvõttest. 

 

3. Arengukava analüüs, uue algatamine. 

1. Direktor Malve Kolli rääkis Mustjala-Lasteaed Põhikooli lõppevast arengukavast. Tutvustas 

seatud eesmärke ja andis ülevaate tulemustest. 

2. Saaremaa valla esindaja Meelis Kaubi rääkis, et uues Saaremaa vallas tuleb uus ühtne 

arengukava alus. Iga kool teeb hetkel oma arengukava ise, hiljem see seotakse valla  

arengukavaga. 

 

4. Õppetöö korraldus 2019 / 2020 õppeaastal. 

Direktor Malve Kolli andis ülevaate 2019/2020 õppeaastast. Jätkuvalt mitmekesistatakse 

õppetööd erinevate huvitavate külalistega. Tutvustas huviringe ja kinnitas erinevate 

traditsiooniliste ürituste jätkamist koolis (mardipäev, kadripäev, isadepäev, emadepäev jne.).  

Samuti tegi direktor ettepaneku leida keegi kes kajastaks kooli sündmusi. 

 

5. Korrigeeritud lasteaia kodukord. 

Lasteaia kodukorda on tehtud mõningased muudatused. Lasteaia kodukorraga saab tutvuda 

lasteaia-kooli kodulehel. 

 

6. Hoolekogu tööplaani koostamine. 

1. Järgmine hoolekogu koosolek toimub Veebruaris. 

2. Mai kuus korraldada kooli staadioni korrastamiseks talgupäev. 

3. 15. detsembril (3. Advent) osaleb hoolekogu Mustjala Rahvamajas lastele korraldatud 

jõuluteemaliste töötubade päeval. Hoolekogu valmistab lastega piparkooke ja õpetab mahlast 

jõulujoogi valmistamist. Hoolekogu poolt veavad küpsetamise töötuba Anneli ja Reet. 

4. Ettepanek luua heategevuslik MTÜ mis toetaks rahaliselt erinevaid võimalusi Mustjala laste 

heaks. Võimaldaks soetada kiiresti vaja minevat huviringide varustust või maksta näiteks heade 

tulemuste eest silma paistnud õpilastele stipendiume. 

MTÜ loomise võimalusi uurib Ivar Alt. 
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! Täpsustatud Hoolekogu tööplaan on lisa dokument „Mustjala lastead-põhikool hoolekogu 

tööplaan Õ-A. 2019/2020“. 

 

 

7. Jooksvad küsimused. 

1. Teha kooli kodulehele hoolekogu koosolekute protokolli kokkuvõte.  

Teemaga tegelevad Kädi Alt ja Malve Kolli. 

 

2. Ettepanekud vallale: 

a) Teha vallal tasuvusuuring, et tuua jalgpalli huviring Kuressaarest Mustjalga kuna siit 

käib ringis 6 õpilast pluss treener. Samuti seisab Mustjala spordisaal suure osa ajast 

tühjana. 

b) Luua uuesti Mustjala osavallas spordijuhi ametikoht.  

Mõlema ettepaneku osas informeerib vallavalitsust valla esindaja hoolekogus Meelis 

Kaubi. 

 

3. Ettepanek- tekitada koolis üks suur söögivahetund - 40 minutit peale neljandat tundi. 

Siis jõuaks söömas käia nii algklassid kui vanemad klassid. Köögi poolt on valmidus 

olemas – nõud ja ajaline jõudlus. Toit oleks vanematele klassidele värskem.  

Enne kinnitamist arutatakse ettepanek õpetajate ja õpilastega läbi. – Malve Kolli 

 

 

 

Hoolekogu esimees        Protokollija 

Kädi Alt         Andres Uus 


