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Koosoleku kulgemine:
1. Hoolekogu esimehe valimised.
Hoolekogu esimehe valimistel sai enamuse hääled Signe Krull. Tema asendajaks
valiti Kristi Reisenbuk.
Otsustati: Hoolekogu esinaine on Signe Krull ja aseesinaine on Kristi
Reisenbuk. Kinnitati hoolekogu liikmed: S. Krull, J. Tähka, K.Reisenbuk, R.
Välk, S. Selgis-Bötker, P. Meltsas, J. Härms, S. Mannine, K. Ojasu, T. Maasik

2. Direktor Heli Ranniku tutvustus.
Direktor Heli Rannik tutvustab end ja annab ülevaate esimesest kuust koolis.
Arutelu käigus vastab direktor küsimustele (vastused järgmises punktis).

3. Kooli töökorraldus uuel õppeaastal.
 Vabad töökohad Vääna Mõisakoolis on õppejuhi ja sotsiaalpedagoogi koht.
Logopeed töötab Muraste kooliga meil kahe peale aga ta tegeleb ainult
koolilastega, lasteaial logopeedi ei ole. Huvijuhi tööd teeb 5. klassi õpetaja
Liina Ergma. Koolitädi Eevil on hetkel poole koormusega, kuid vaja oleks
saada terve koolipäeva ulatuseks, ehk terve päeva koormus.
 Kooli pikapäeva korraldus on lahendatud, pikkpäev töötab.
 Huviringide valik on hea. Lisandusid prantsuse keele ring ja korvpallitrenn.
Ühelt lapsevanemalt tuli ettepanek tegeleda suuremate lastega puutöö ja
meisterdamisega kui huvilisi oleks.
 Poiste tööõpetuse ruumi ventilatsioon on puudulik. Aga seal ka ruumi liiga
vähe ja ilmselt leitakse puutööks järgmiseks õppeaastaks uus ruum.
 Ventilatsioon majas probleemne: klassides vähe õhku, kannab töötades edasi
klassidest hääli ja teeb ka ise müra. Vaja veel sättida.
 Küttesüsteemi on suvel parandatud (lisatud veekatel) ja tulev talv näitab, kas
ja kuidas on vaja selle tööd parandada.
 Järgmisel õppeaastal on Vääna lähedastes külades koolieelikuid kahe
esimese klassi jagu. Otsuse teeb siiski vald.

4. Hoolekogu 2016-2017 õppeaasta tööplaani koostamine ja kinnitamine.
September-november:
a. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja hoolekogu liikmete kinnitamine;
b. Hoolekogu tööplaani kinnitamine;
c. VMK eelarve arutelu ja kinnitamine;
d. Jooksvate küsimuste lahendamine.
Jaanuar-aprill:
e. Tuleohutuse ja tervisekaitse nõuete täitmise jälgimine;
f. Koolis ööbimise ürituse korraldamise planeerimine ja teokstegemine;
g. Vanemate rahuloluküsimustiku koostamise arutelu;
h. Jooksvate küsimuste lahendamine.

Juuni:
i. Vanemate rahuloluküsimustiku vastuste ülevaade;
j. VMK aasta kokkuvõte;
k. HK otsuste täitmise ülevaade;
l. Jooksvate küsimuste lahendamine.
August:
m. Valmisolek uueks kooliaastaks;
n. HK tööplaani arutelu;
o. Jooksvate küsimuste lahendamine
Otsustati: Kinnitada hoolekogu 2016-2017õppeaasta tööplaan.

5. Jooksvad küsimused:
 Hommikuti ei too koolibuss lapsi tõllakuuri ette, kuid tee ületamine ei ole ka
peale ohutussare ehitamist siiski ohutu. Ettepanek suhelda bussifirmaga, et ta
siiski tooks lapsed tõllakuuri ette.
 Arutelu ehitatud ohutussaare ja teeületuse kohta. Hetkel ei ole head
lahendust, lapsed kasutavad ohtliku varianti (istutatud heki vahelt tõllakuuri
eest mitte varemete vahelt ringiga). Teed ületatakse ohtlikult ka poes käimise
eesmärgil.
 Poes käimise küsimust tuleb veekord arutada lapsevanemate üldkoosolekul
(ka energiajookide ja alkoholivaba siidri ostmise teema).
 Et buss saaks lapsi tuua tõllakuuri ette, siis tuleb veelkord saata vanematele
selgitavad liiklusskeemid parkimise kohta (buss ei mahu autode vahelt läbi
hommikuti).
 Koolibussis on probleeme õpilaste käitumisega ja turvalisuse tagamisega
liikluses (ei kinnitata turvavööd ja liigutakse bussis sõidu ajal). Tehti ettepanek,
et korda rikkuvate laste vanemad hakkaksid oma lapsi ise koolibussis saatma,
käitumise õpetamiseks bussis. Leiti, et lapse ohutu sõidu reeglite selgitamine
on lapsevanema ülesanne.
 Tõllakuuri esise parkimisplatsi katmine asfaldiga on 2018 aasta eelarve
plaanis.
 Prügikastide tühjendamise küsimus bussipeatustes (Strantumil paluda
tihedamalt tühjendada). Samuti jätkuvalt puudub prügikast ja valgustus Vääna
küla majadevahelisel mänguväljakul (prügikasti teema aktuaalsem seoses
koolilaste poes käimisega).
 Koolivormi küsimust endiselt edasi arendada ja arutada lastevanemate
üldkoosolekul.

 Lasteaias uus laps (koolieelik), kelle käitumise tõttu on tekkinud palju
probleeme. On plaanis algatada selle lapse vanematega
ümarlauakogunemised koos valla lastekaitsetöötajaga.
 Lasteaia lahtioleku aegade muudatuse kohta vanemate arvamused. Ettepanek
koostada vanemate grupp, kes teemaga aktiivselt tegeleb ja oma seisukohad
edastab. Gruppi juhivad Sulo Mannine ja Kristi Reisenbuk.

