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Puudujaid pole.
Külalisena osales koosolekul VMK huvijuht Maarja Pruuli.
Koosolekut juhatas: hoolekogu esinaine Signe Krull.
Protokollija: Piret Meltsas.

Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.

VMK õppekava uuendamine ja kooskõlastamine;
Kooli- ja lasteaiakohtade uus jaotamise kord;
Hoolekogu põhimääruse muutmine;
Kevadpoolaasta sündmused;
Jooksvad küsimused

Koosoleku kulgemine:
1. VMK õppekava uuendamine ja kooskõlastamine.
1.1. Direktor Gled-Airiin Saarso tutvustas VMK õppekava muudatusi ning tõi välja VMK
eesmärgid:
 ajalugu ja identiteet;
 väärtuskasvatus;
 keskkond ja jätkusuutlik areng.
Oluliseks on ka koostöö, ja sõbralikkus.
Õppekavasse on lisatud ka õpilaste iseseisva töö aeg, mis sellel aastal viidi läbi enne vabariigi
aastapäeva. Iseseisva töö aja eesmärgiks on anda õpilastele võimalus oma aega ja tööd
planeerida ja vastutada.
Toimus arutelu.

OTSUSTATI: Lisada vanemate rahuloluküsitlusse küsimus, et teada saada vanemate ja laste
arvamus ja kogemused selle õppeaasta iseseisva töö aja kohta.
1.2. Direktor Gled-Airiin Saarso tutvustas ka mõtet muuta kooli vaheaegu nii, et need kattuksid
Tallinna linna koolide vaheaegadega (viie vaheaja süsteem).
Toimus arutelu.
OTSUSTATI: Toetada mõtet viie vaheajaga kooliaastat alates 2017/2018 õppeaastast, võimalusel
ühtlustada vaheajad Tallinna linnakoolide omadega.

2. Kooli- ja lasteaiakohtade uus jaotamise kord.
Direktor Gled-Airiin Saarso tutvustas uut kooli esimese klassi õpilaste ja lasteaialaste koha
väljaselgitamise korda. Sellega seoses tuleb muuta ka VMK vastuvõtu korda. 2017/2018
õppeaastal saab I klassi koha 23-24 last.
OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks.

3. Hoolekogu põhimääruse muutmine.

Hoolekogu esinaine Signe Krull tegi ettepaneku muuta VMK hoolekogu põhimäärust, lisades
sinna e-koosolekute võimaluse.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI: Lisada Vääna Mõisakooli hoolekogu põhimäärusesse e-koosolekute võimalus.

4. Kevadpoolaasta sündmused.

Vääna Mõisakooli huvijuht Maarja Pruuli tutvustas kooli kevadpoolaasta olulisemaid sündmusi:







13. mai Kevadpidu:
19.mai talgud ja koolis ööbimine;
3. juuni lõpuaktus;
4. juuni vilistlaste kokkutulek;
Suvel plaanis päevalaager (27.06-01.07);
Plaanis koolitus vanematele.

Toimus arutelu talgute ja ööbimise korraldamisest ja koolitusele soovitati kutsuda lektoriks
Hannes Hermaküla.
OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks. Aidata korraldada koolis ööbimist ja vanematele
koolitusi.

5. Jooksvad küsimused.
5.1. Tauno Maasik andis ülevaate VMK Sihtasutuse uuenenud koosseisust ja plaanidest.
Sihtasustuse poolt saadeti ka lapsevanematele infokiri.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks ja aidata kaasa koolivormi teemal mõtlemisel, nt panna
küsimus koolivormi kohta lapsevanemate ja laste rahuloluküsitlusse.
5.2. Raimo Välk tegi ettepaneku parandada staadioni olukorda korrastustöödega.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI: Viia staadionil läbi väiksemad korrastustööd.
5.3. Direktor andis teada, et suvel (juulis) teostatakse mõisas garantiiremonti ja otsitakse
lahendusi küttesüsteemile.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks.
5.4. Kaido Kruusoja küsis kuidas on läinud koolis sülearvutite ja tahvlite kasutamisega siiani ja kas
kool osaleb ka „Känguru“ ja teistes sarnastes matemaatika jms ettevõtmistes.
Direktor vastas, et siiani on mõlemad aktiivses kasutuses olnud ja kõik hästi ning kool võtab
osa „Kängurust“ ja sarnastest üritustest.
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