Hoolekogu koosolek

28.september 2017

Kohal:
1. Anne Änilane
2. Jane Tamp
3. Heli Rannik
4. Piret Meltsas
5. Raimo Välk
6. Julika Leppik
7. Signe Krull
8. Siiri Vihalem
9. Kristi Reisenbuk
10. Tauno Maasik

Puudujad:
Kersti Ojasu
Jaanus Härms

Koosolekut juhatas: hoolekogu esinaine Julika Leppik
Protokollija: Piret Meltsas

Päevakord:
1. Hoolekogu liikmete kinnitamine ja esimehe ning aseesimehe ja protokollija
valimised.
2. Hoolekogu tööplaani kinnitamine
3. Jooksvad küsimused

Koosoleku kulgemine:
1. Hoolekogu liikmete kinnitamine ja esimehe, aseesimehe ja protokollija
valimised.
Tutvustusringi järgselt esitati kandidaadid hoolekogu esimehe ja aseesimehe ning
protokollija valimiseks. Hääletamine.

Otsustati: hoolekogu esinaiseks valiti Julika Leppik, aseesinaiseks Signe
Krull, protokollijaks Piret Meltsas.

2. Hoolekogu tööplaani kinnitamine
Arutelu hoolekogu tööplaani punktide üle.
Signe Krull tegi ettepaneku võtta tööplaanist välja koolis ööbimise üritus ning selle
ürituse formaati muuta. Toimus arutelu.
Otsustati: kinnitada hoolekogu tööplaan.

3. Jooksvad küsimused

•

Julika Leppik: Hoolekogu liikmete ja töögruppide vahel info vahetamisel
võetakse kasutusele FB Messenger. Iga hoolekogu liige võiks valida endale
hingelähedase teema, et selles valdkonnas kooli ja lasteaia heaks midagi ära
teha.

Otsustati: võtta side pidamiseks kasutusele FB Messenger.
•

Julika Leppik: Heli summutavad kardinate hankimisel abiks lapsevanem
Janneli Kurvits.

Otsustati: Direktor Heli Rannik annab edasi vajaliku kangakoguse jaoks
mõõdud ja lisab maksumuse eelarveprojekti.

•

Raimo Välk ja Julika Leppik: Vääna mõisapargi arenduskavade kohta tuleks
uurida vallalt (staadionit ja suusaradu puudutav arendus, mänguväljaku
loomine mõisaparki ja muinsuskaitsega seotud piirangud). Toimus arutelu.

Otsustati: Uurida vallast Vääna mõisapargi arengukavade kohta.

•

Julika Leppik: koolivormi teema elluäratamine. Toimus arutelu.

Otsustati: Järgmiseks hoolekogu kohtumiseks teha eeltööd (vaadata üle
vanemate küsitluste vastused teemaga seoses, uurida kandmis-ja
pesemiskindlate särkide kohta, mõelda et ka on äkki mõni ühine detail või
aksessuaar, mida saaks kasutusele võtta vormi asemel).

•

Tauno Maasik ja Julika Leppik: koolitoidu projekt. Toimus arutelu.

Otsustati: moodustatakse töögrupp, kes hakkab osalema teema arendamisel.

•

Julika Leppik: lasteaia lastele on sel aastal vaja leida liikumistrenn. Toimus
arutelu.

Otsustati: Jaanus Härms ja Kersti Ojasu uurivad oma kontaktidelt võimalusi.
Jaanus Härms: Jalgraja vajalikkus bussipeatusest mõisakoolini. Tööd algavad
lähipäevil.
Otsustati: võtta info teadmiseks.

•

Heli Rannik: Järgmisel õppeaastal vajab puutööklass suuremeid ruume.
Võimalus ehitada puutööklass keldrisse. Eelarveprojekti lisatakse
ümberehitustööde jaoks vajalik summa.

Otsustati: võtta info teadmiseks.

•

Julika Leppik: hoolekogu liikmetel palun oma klassiga kokku leppida, millist
kanalit pidi infovahetus toimub (FB, e-mailid või Stuudiumis) ja veenduda, et
info on kõigini jõudnud.

Otsustati: võtta info teadmiseks.

•

Julika Leppik: lastevanematele nii koolis kui lasteaias saadan Märka! kirja, et
tõhustada koostööd.

Otsustati: võtta info teadmiseks.

