Haapsalu Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll, 25. august 2015
Koht: Haapsalu, Kuuse 1.
Aeg: Algus kl 18, lõpp kl 20.00
Osalesid: Kersti Raak, Kaja Talving, Heli Kaldas, Eva Makienko, Andrus Karnau, Irma
Avilo, Merle Mäesalu, Kristin Veltri, Kaja Rootare, Reet Tuisk, Ülle Lobjakas, Anne Mahoni,
Liina Põld.
Koosoleku päevakord:
1) Eelneva õppeaasta kokkuvõte ja uue plaanid
2) Kooli renoveerimine. Liina Põld, Haapsalu aselinnapea haridusalal
3) Muud küsimused
1. Ülevaade eelnevast õppeaastast
 Anne Mahoni andis ülevaate möödunud õppeaasta peamistest tegevustest ja
tulemustest, sh lõpetajate edasiõppimise statistikast. Päris suur osa lõpetanutest asus
edasi õppima erinevatesse Tallinna linna gümnaasiumitesse.
 Uuel õppeaastal muudetakse osade klasside hindamissüsteemi, minnes üle
kolmepallisüsteemile, sh on ka lastel enensehindamislehed. Vanematelt oodatakse
tagasisidet ja kui läheb hästi, siis jätkatakse ka teistes klassides uut süsteemi.
Vanemate tagasiside saab olema üheks otsustamise aluseks.
2. Kooli renoveerimine
 Liina Põld - korruste kaupa on plaanid olemas. Kogu projekt on seni veel eelnõu
tasandil. On tehtud hange eskiisprojekti tegemiseks ja nii kui minsiteerium on määruse
kinnitanud, tuleb teha uus hange põhiprojekti koostamiseks. Tegemist on
sihtfinantseeritava rahaga, kus ka linnal on omaosalus. Projekti koostamisel on
arvestatud ministeeriumi poolt etteantud ruutmeetrite kava, mida jälgitakse ka
hindamisel. Seni ei ole teada, kas saame maksimum raha 5 miljonit eurot. Linn soovib
praegu enam, kui see 5 miljonit.
 Anne Mahoni - oleme omavahel palju arutanud ja teinud eskiisprojekti jaoks jooksvalt
ettepanekuid. Kuuse tänava poolne sissekäik kaob ära ja uus sissekäik tuleb sinna, kus
on korvpalliplats. Koolile tuleb ka lift, mille kaudu saab ligi ratastoolis liikuja pool- ja
täiskorrustele. Tulevad jalgrattahoidjad ja sissekäigud ka teistesse kohtadesse:
algklasside lastele ja nn sööklale. Kooli ümbrusega ei ole veel tegeletud. Uus
spordibaaside ehitus on seotud kooliga, seat muidu oleks vist halli hakatud palju
hiljem ehitama. Võimlat ei tule ja õpilased hakkavad kasutama staadionit ja
spordibaase üle tee. Esimeses kooliastmes saab palju tunde maha pidada aulas, mille
juures saavad olema ka pesemisruumid. 2025 prognoos on, et põhikooliealisi lapsi on
umbes 900 ringis.Kogu renoveerimise info on olemas Haapsalu linna kodulehel Ehitus
ei alga tõenäoliselt enne juunit 2017.
Koosolekut juhatas ja protokollis
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