MUSTJALA LASTEAED-PÕHIKOOL HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 2-2019/2020

Aeg: 02.03.2020
Koht: Mustjala Lasteaed-Põhikool
Algus: 16.00
Lõpp: 17.45
Koosoleku juhataja: Kädi Alt
Protokollija: Andres Uus
Kohal: Kädi Alt, Tiiu Lõhmus, Anneli Ibrus, Reet Mägi, Andres Uus, Meelis Kaubi, Edith
Viira, Harry Raudvere.
Puudu: Ivar Alt, Reet Mägi.

Koosoleku päevakord:
1. Arengukava 2020-2030 arutelu.
2. Vallaesindaja.
3. Kooli toiduraha tõstmine.
4. Hoolekogu tööplaan:
a. tehtud tegevuste kokkuvõte;
b. tulevaste tegevuste täpsustamine, lisamine.
5. Jooksvad küsimused.
1. Arengukava 2020-2030 arutelu.
Direktor Kolli Malve tutvustab Mustjala Lasteaed-Põhikooli arengukava põhisuundi ja
sisehindamise aruannet mis oli eelnevalt ka hoolekogu liikmetele tutvumiseks laiali saadetud.
Hoolekogu arutelu: „Kool ja lasteaed saavad eksisteerida vaid siis kui lapsi tuleb igal aastal
juurde. Arengukava peab sisaldama ka neid tegevusi, kuidas lapsi juurde saada.“

2. Vallaesindaja.

Saaremaa valla esindaja Meelis Kaubiga toimus arutelu Saaremaa valla hariduse
arengukavast. Samuti vesteldi erivajadusega laste hariduse omandamisest ja tugispetsialisti
teenusest.
Mustjala saab ka spordijuhi ametikoha.

3. Kooli toiduraha tõstmine.
Uus menüü eeldab toiduraha tõstmist. Kuna menüü on katsetamise järgus, siis kooli
toiduraha tõstmine toimub järgmisel hoolekogu koosolekul.

4. Hoolekogu tööplaan:
a. Tehtud:
- Korraldati kultuurimajas Advendi töötuba kus lapsed küpsetasid piparkooke ja
valmistasid jõulujooki, valmistasid kaarte, jõuluehteid, küünlaid ja õppisid kingitusi pakkima.
Üritus oli väga edukas ja läheb sel aastal kindlasti kordamisele.
- Loodud on " MTÜ Mustjala Laste Heaks" kuhu saab annetada raha lasteaia ja kooli
laste ning õpetajate arengut toetavateks ettevõtmisteks. Annetatud rahaga on juba soetatud
muusika klassile kandlekotid, mille eest avaldas suurt tänu muusika õpetaja Imbi Kolk.
- Kahest eraldi söögivahetunnist sai üks pikem vahetund, kus kogu kool saab süüa. See
aeg annab ka puhkust nendele lastele, kel pikem koolipäev.
b. tulevaste tegevuste täpsustamine, lisamine.
- Koolistaadion: mattide korrastamine- see on tegevus, mis vajab iga-aastast uuesti
tegemist; tegelikult vajab kool uut staadionit. Uurida võimaluste üle staadion korda teha.
Vastutab: Kädi Alt – leida staadioni ehitaja, kellelt võtta staadioni projekteerimise pakkumine.
Kontakt sai võetud ehitusfirmaga Klotoid OÜ, Tõnu Teder, 04.03.2020. Ootame tagasisidet.
Aprilli kuus, hiljemalt mai algus plaanida staadionimattide korrastamine, sest uue staadioni
remont on pikemaajalisem projekt. Läbi rääkida kehalisekasvatuse õpetaja Reivo Vinteriga.
Vastutab: Kädi Alt
- Tekitada kooli arvuti/robootika õpetaja ametikoht?
Vastutab: Malve Kolli

5. Jooksvad küsimused ja teemad.
- Kädi Alt küsis valla esindajalt Meelis Kaubilt, mis on saanud eelmisel koosolekul välja
käidud ideest leida rohkem kasutust Mustjala spordisaalile? Meelis Kaubi vastas et treeneritega
on räägitud, kuid kuni õppeaasta lõpuni keegi oma treeningute asukohta muuta ei soovi. Uuel
õppeaastal saab ettepanek suuremat tähelepanu.
- Kaardistada spordisaali kasutus ja saata info Valda.
Vastutaja: Malve Kolli
- Küsimus kas oleks vallalt võimalus saada tuge koolistaadioni
korrastamiseks/remondiks? – Hoolekogu võtab esmalt staadionile projektipakkumise
ehitusfirmalt. Seejärel saame pöörduda Valla poole.
- Tungivalt oleks vaja luua Mustjala Lasteaed-Põhikooli arvuti/robootika õpetaja
ametikoht.
- 31.01.2020 toimus Saaremaa ja Muhu koolide, lasteaedade ning huvihariduskoolide
hoolekogude juhtide esimene kohtumine. Kohtumise käigus tutvustati oma kodukorda ja oma
tegevusvabadust ning koostööd asutusega. Mustjala hoolekogu sai tõdeda, et koostöö lasteaedpõhikooliga on väga hea.
Kohtumisel tehti ka rühmatöö, et kaardistada hetke olukord ning teha tegevusplaan
hoolekogude paremaks tööks ning kuidas olla parem partner asutusele ja lapsevanematele:
- milleks üldse hoolekogu (HK)?
- HK ja asutus: mis on hea? Ja mida saab paremini?
- HK ja lapsevanem: mis on hea? Ja mida saab paremini?
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