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VMK valmisolek uueks õppeaastaks;
VMK tegevuskava 2015-2016 õppeaastaks;
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Koosoleku kulgemine:
1. VMK valmisolek uueks õppeaastaks.
Vallavanem K. Rätsep tutvustas VMK remondi- ja restaureerimistööde hetkeolukorda
mõisas ja vanematele saadetud pöördumist. Arutleti muinsuskaitse, tervisekaitse ja
päästeameti kooskõlastuste tingimuste üle. Direktor G-A. Saarso rääkis kooli töö
jaoks koostatud plaanist ja olmetingimustest (koolis õuesõpe, õuesõppe maja
valmimine ja avamine lasteaia mänguväljakul. Lasteaed jätkab tööd Murastes).
OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks ja aidata vajadusel.

2. VMK tegevuskava 2015-2016 õppeaastaks.
Direktor G-A. Saarso andis ülevaate uuendustest sellel õppeaastal (tunniplaanis igal
klassil õuesõppetund, tugiõppe gruppi kooskäimine) ja uutest töötajatest (õppejuht S.
Melts, käsitööõpetaja U. Valle, kehalise õpetaja 5-6.klassile H. Väät, koolitädi E.
Põldsalu, töömees K. Ago ja uus kokk ). Koolis jätkavad tööd ka logopeed H. Veikar
ja poiste tööõpetuse õpetaja ja huvijuht-sotsiaalpedagoog M. Pruuli ja kunstiringiga
T.Pällo. Kooli ja lasteaia tegevuskavad on koostamisel. Lasteaias võetakse
kasutusele Stuudiumi elektroonilised päevikud.
OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks.
3. Ringid, treeningud ja pikk päev.
Tall-tõllakuuri tulevad kergejõustiku elementidega üldfüüsiline trenn nii kooli kui
lasteaialastele, käsipall ja korvpallitrenn. Ringidest jätkavad kunstiring, robootika, jt.
Arutati pika päeva organiseerimise küsimuste üle.
OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks.
4. Õpetajate palgajuhendi tutvustamine.
Direktor G-A. Saarso tutvustas uut õpetajate palgajuhendit, mis on saanud
vallapoolse kinnituse.
OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks.
5. Õppekava muutmine
Uus õppejuht S. Melts aitab õppekava üldosa üle vaadata ja muuta.
6. VMK arengukava kinnitamine.
Direktor G-A. Saarso tutvustas VMK arengukava, mis hetkel on vallas menetlemisel.
7. Hoolekogu tööplaan 2015-2016.
Hoolekogu esinaine S. Krull tutvustas hoolekogu 2015-2016.a tööplaani, toimus
arutelu.
OTSUSTATI: Panna paika hoolekogu tööplaani punktid:
 September-november:
o Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja hoolekogu liikmete valimine
lastevanemate üldkoosolekul 10. septembril;
o Hoolekogu tööplaani kinnitamine;
o VMK eelarve arutelu ja kinnitamine;
o Jõululaada korraldamisel abistamine;
o Jooksvate küsimuste lahendamine.

 Jaanuar-aprill:
o Tuleohutuse ja tervisekaitse nõuete täitmise jälgimine;
o Koolis ööbimise ürituse korraldamise planeerimine ja teokstegemine;
o Vanemate rahuloluküsimustiku koostamise arutelu;
o Jooksvate küsimuste lahendamine.
 Juuni:
o Vanemate rahuloluküsimustiku vastuste ülevaade;
o VMK aasta kokkuvõte;
o HK otsuste täitmise ülevaade;
o Jooksvate küsimuste lahendamine.
 August:
o Valmisolek uueks kooliaastaks;
o HK tööplaani arutelu;
o Jooksvate küsimuste lahendamine
8. Jooksvad küsimused:
1. T. Maasik küsis: „Millised võimalused on lastel pääseda peale tundide lõppu
bussidega Tallinnasse trennidesse või Tabasallu Muusikakooli tundidesse?
Kas oleks võimalik ka teistelt vanematelt saada infot sarnase vajaduse kohta,
et koostööd teha?“
OTSUSTATI: koguda infot, et leida transpordiküsimusele sobiv lahendus.
2. Hoolekogu koosseisust arvati 4. ja 5. klassi vanemate esindajana välja K.
Kruusoja, sest tema mõlemad lapsed pole enam VMK õpilased.
3. Arutati tall-tõllakuuri kasutamisega seotud küsimusi VMK sporditundide ja
trennidega seoses.
OTSUSTATI: alustada läbirääkimisi valla, kooli ja Vääna Külakoja poolse talltõllakuuri esindaja K. Kruusoja vahel, et selgitada välja tingimused ja praktiline rutiin
tõllakuuri kasutamiseks kooli poolt.
4. Arutati hoolekogu kooseisu toetavate organisatsioonide esindajate lisamise
vajadust.
OTSUSTATI: Lisada VMK hoolekogu koosseisu Vääna Külakoja esindajana K.
Kruusoja.
5. Direktor G-A. Saarso teavitas hoolekogu novembris Väänas toimuvast
rahvusvahelisest mõisakoolide programmi konverentsist, mida külastavad ka
Norra poolsed projekti esindajad, kultuuriminister jne.

