VMK hoolekogu protokoll 1-3/2

Vääna

07. oktoober 2019

Algus kell 18.00, lõpp kell 20.00
Koosoleku juhataja: Julika Leppik
Protokollija: Piret Meltsas
Koosolekust võtsid osa: Julika Leppik, Meeli Poola, Signe Krull, Piret Meltsas, Jane Tähka,
Kristi Reisenbuk, Andres Voolar, Mait Iljas, Peeter Lind, Heli Rannik.
Külalisena osales Harku valla abivallavanem Maris Viisileht
Päevakord:
1. VMK hoolekogu koosseisu uued liikmed: Peeter Lind I klass, Andres Voolar II klass ja
Mait Iljas V klass. Meeli Poola SA VMK.
2. 2018/2019 aasta kokkuvõte
3. 2019/2020 aasta tegemised
4. Kooskõlastada Vääna Mõisakooli sisehindamise aruanne, mis on kättesaadav kooli
kodulehel:
http://www.vaanakool.edu.ee/documents/5054628/22530253/SHA_2018_2019.pdf/9a
2503b1-aa9e-4ab4-9d95-980d5c424c23
5. Lasteaia liivakasti renoveerimine
6. Õpetajate päeva meelespidamine
7. Jõulude meelespidamine
8. Kevadel Koolilõpu Seikluse korraldamine
9. Vilistlaste kokkutuleku korraldamine (kas koos Koolilõpu Seiklusega? Kuidas?)
10. VÕIMALUS: Väljasõitude rahakorjamine läbi Vääna Mõisakooli SA. Õpetajatele SA
pangakaart väljasõiduajaks, arvega tasutavad kulud otse SA raamatupidamisele.
11. Ettepanekud, küsimused.

1. Hoolekogu liikmete kinnitamine ja esimehe, aseesimehe ja protokollija valimised.
Tutvustusringi järgselt esitati kandidaadid hoolekogu esimehe ja aseesimehe ning
protokollija valimiseks. Hääletamine.
Otsus: hoolekogu esinaiseks valiti Julika Leppik, aseesinaiseks Signe Krull, protokollijaks
Piret Meltsas.

2. 2018/2019 aasta kokkuvõte















Koolialguse ühise pikniku traditsiooni loomine.
HopKid tutvustus Vääna Mõisakoolis.
Planeerimine, projekteerimine koostöös lapsevanemast sisearhitektiga soklikorruse
kohandamiseks pikapäevarühma vajadustega ning loomaks lastele sobivad tingimused
puhkamiseks ja mängimiseks.
Lasteaia isadepäeva müramine koos maadlusaktivist Martin Plaseriga.
Õpetajate meelespidamine ja tagasiside andmine õpetajate päeval läbi lastevanematel ja
õpilastelt kogutud konkreetsete iseloomustuste, millisena õpilased õpetajat näevad.
VMK endise õpetaja Tiiu Tuisu juubeli üllatuspidu.
TÜ Liikumislabori Mängujuhtide ööbimisega koolitus 4 Harku valla kooli osalusega
(VMK, Muraste, Vääna-Jõesuu, Harkujärve).
Üleskutse lastevanematele jagamaks oma pere salaretsepte koolikokaga.
Osalemine töögruppides seoses Muraste 9-klassiliseks kooliks saamise kavaga.
Mõisa rent (4 juubelit ja 1 pulm).
Koolilõpu Seiklusmatk koos vanematega. Osalejaid ca 100. Eesmärk ühendada õpilasi,
tugevdada sidet laste ja vanemate vahel ning ühtsema kogukonna tunnetust, pannes end
proovile erinevates meeskonna, loovus, tähelepanu ja loogika ülesannetes Harku valla
erinevate vaatamisväärsuste juures (meeskondlik autoorienteerumise osa) + erinevad
meeskondlikud ja individuaalse võistlused laagripaigas (seikluse II osa) koos välikino
ja lõkkeõhtuga.
Läbirääkimised ja koostöö MyDance tantsutundide toimumiseks Vääna Mõisakoolis.

Otsus: info teadmiseks võtta

3. 2019/2020 aasta tegemised






VMK õpilaste liikumisvõimaluste suurendamiseks kaasabi Vääna mõisapargi
projekteerimisel, arvestades õpilaste, tervisesportlaste, kohaliku kogukonna,
mõisakülastajate ja ajaloohuviliste huve.
Kaasabi soklikorruse sisustusprojekti elluviimisel
Kaasabi VMK 165 juubelisündmuse korraldamisel (vilistlaste kokkutulek 2020 juunis)
Koolilõpu Seiklusmatka korraldamine

Otsus: info teadmiseks võtta

4. Kooskõlastada Vääna Mõisakooli sisehindamise aruanne, mis on kättesaadav kooli
kodulehel:
http://www.vaanakool.edu.ee/documents/5054628/22530253/SHA_2018_2019.pdf/9a
2503b1-aa9e-4ab4-9d95-980d5c424c23

Otsus: kooskõlastada VMK 2018/2019 sisehindamise aruanne

5. Lasteaia liivakasti renoveerimine
Arutati liivakasti renoveerimisega seotud küsimusi. VMK eelarves on selleks eraldatud 1000 €.
Töid hakatakse teostama 12.10.2019.
Otsus: info teadmiseks võtta
6. Kevadel Koolilõpu Seikluse korraldamine ja vilistlaste kokkutuleku korraldamine
(kas koos Koolilõpu Seiklusega? Kuidas?)
Arutati erinevaid formaate, kuidas omavahel ühildada seiklusmatk vilistlaste kokkutulekuga.
Otsus: kõik hoolekogu
korraldamisest.

liikmed

esitavad

omapoolse

nägemuse

juubelisündmuse

7. VÕIMALUS: Väljasõitude rahakorjamine läbi Vääna Mõisakooli SA. Õpetajatele
SA pangakaart väljasõiduajaks, arvega tasutavad kulud otse SA
raamatupidamisele.
Arutati teemat, kuidas vähendada õpetajate halduskoormust seoses väljasõitude tarbeks raha
korjamisega lapsevanematelt.
Otsus: koostöös SA VMK-ga pannakse paika raha korjamiseks põhimõtted

Protokollija: Piret Meltsas

