
Haapsalu Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll 

 

Haapsalu, Kuuse 1.        28.01.2014 

Algus kl 18, lõpp kl 20.30 

Osalesid: Irma Avilo, Andrus Karnau, Henry Viiret, Uve Uustalu, Merle Mäesalu, Heli 

Kaldas, Reet Tuisk, Sandra Saarniit, Andree Prees, Anne Mahoni. 

Koosoleku päevakord: 

1) Uue arengukava koostamine, selle hetkeseis. 

2) Vahetusjalatsid koolis. 

3) Koolikoti raskus. 

4) Hoolekogu ja vanematekogu organisatoorsed küsimsued. 

5) Muud küsimused. 

 

1. Päevakorra kinnitamine. Ettepanek arutada muude küsimuste all kooli remondi küsimust, 

kohviku avamise võimalust ja programmi „Riskilapsed ja –noored“ Haapsalu linna 

üldprojekti „Oma ja innustav kool“ sisendi andmise küsimust.  

Päevakord kinnitati ühehäälselt.  

2. Uue arengukava koostamise hetkeseis. 

On moodustatud arengukava koostamise töögrupp, kuhu kuuluvad 3 õpetajat, huvijuht, 

sotsiaalpedagoog, direktor, õppealajuhataja ja hoolekogu esindaja. 8. jaanuaril 2014 

toimus valdkonna eksperdi, Marika Pettai, juhendamisel koolitus, mille tulemusel 

sõnastati Haapsalu Põhikooli missioon, põhiväärtused ja visioon. Koolituspäeva aluseks 

oli eelnevalt tehtud töö erinevate sihtgruppidega – õpetajad, õpilased, vanematekogu. 

Koosolek arutas missiooni, visiooni ja põhiväärtuste sõnastamist ja oli nõus, et 

arengukava töögrupp võib nende pinnalt edasi töötada. Järgmine töögrupi kogunemine on 

10. veebruaril 2014. Teemaks parendusvaldkondade väljaselgitamine, tuginedes 

viimasele sishindamisaruandele (Haapsalu Gümnaasiumi).  

Otsus: Tutvustada kooli missiooni, visiooni ja põhiväärtusi kooli vanematekogule 4. 

veebruaril 2014. Luua kohapeal viis töögruppi, kes hakkavad sõnastama erinevaid 

põhiväärtusi lastevanemate seisukohast lähtudes.  

 



 

3. Vahetusjalatsid koolis.  

Hetkel ei ole vahetusjalatsite kandmine kohustuslik. Nooremad klassid (1 – 5) üldjuhul 

kannavad vahetusjalatseid, vanemate klasside õpilased osaliselt, vabatahtlikult. 

Hoolekogu leiab, et vahetusjalatsite kandmine on vajalik eelkõige lapse tervise aspektist 

lähtuvalt, kuid vähemtähtis ei ole ka koolimaja puhtus. Tänasel päeval käiakse läbi 

alumise korruse, et võimalikult vähe mustust jõuaks ülemistele korrustele. Hoolekogu 

arvamus on, et vahetusjalatsite kandmise kord tuleks kehtestada ja võtta seda kui hoiakute 

muutmise protsessi, mida tuleb hakata kujundama kaasates eelkõige lapsevanemaid. 

Eriarvamusi tekitas sisekorra eeskirjadesse muudatuse sisseviimise aeg ja jalanõude 

kasutamise kontrollimine. Osaliselt soovitati alustada järgmisest veerandist (24. märts), 

osaliselt 1. septembrist, st uuest õppeaastast. Hoolekogu leidis, et protsessiga alustatakse 

uuest veerandist ning sisejalanõude mittekandmise korral sanktsioone ei rakendata. Küll 

aga tuleb märgata nende mittekandmist. Vanematekogu liikmete kaudu on võimalik teha 

selgitustööd oma klassi vanematele. 

Otsus: Kooli hoolekogu teeb ettepaneku kehtestada vahetusjalatsite nõue järgmisest 

veerandist (alates 24. märts). Ettepanekut tutvustatakse ja oodatakse arvamusi kooli 

vanematekogul 4. veebruaril. Õpilasesindus kujundab enda arvamuse ja edastab kooli 

juhtkonnale.  

 

4. Koolikoti raskus. 

Lastevanemate esindaja tõstatas küsimuse koolikoti raskuse kohta. 5. klassis käiva lapse 

koolikott kaalub 6 kg. Lubatud on 1. – 3. klass kuni 3 kg., 4. – 6. klass kuni 3,5 kg., 7. – 

9. klass kuni 4,5 kg. Hoolekogu arutas ja hindas visuaalselt õpikuid ning leidis, et kuna 

kirjastajate poolt väljaantud õpikud ongi väga rasked (läikepaber, paksud kaaned jne), siis 

ei ole võimalik selles küsimuses muud ette võtta kui paluda õpetajatel kasutada näiteks 

võimalust jätta mõned õpikud kooli. Laste tervis on oluline. Üldjuhul on võimalik 

probleemi vähendada 1. – 5. klassi õpilastel, sest neil on nn koduklassid.  

Otsus: Direktor räägib õpetajatega probleemist ja palub võimalikult lapsesõbralikku 

lähenemist.  

 

5. Hoolekogu ja vanematekogu organisatoorsed küsimused. 

Arutleti hoolekogu ja vanematekogu regulaarsete kooskäimiste põhimõtete ja aegade üle. 

Kõikidele osapooltele sobis koos käia teisipäeviti. Hoolekogu koguneb nädal enne 



vanematekogu. Vanematekogu roll võiks olla oluline info vahendaja klassi ja hoolekogu 

vahel, tõstatades ja edastades muuhulgas ka küsimusi hoolekogule.  

Otsus: Hoolekogu ja vanematekogu koguneb vähemalt kord veerandis. Järgmine 

hoolekogu koosolek on 1. aprillil 2014, kl 18 ja vanematekogu 8. aprillil kl 18.  

Kinnitati 4.02.14 vanematekogu päevakord, mis saadetakse kõikidele kogu liikmetele: 

1) Ringkäik koolis. Õpilasesindus näitab maja, tuues välja kitsaskohad. 

2) Arengukava. Töögrupid väärtuste sõnastmiseks. 

3) Vahetusjalatsite nõude kehtestamine. 

4) Kooli kohviku avamine. 

5) Muud küsimused.  

 

6. Muud küsimused: 

1) Kooli remont. Kooli direktor edastas esialgse info kooli remondi kohta. Hetkel on kõik 

lahtine, on vaid teada, et remont on planeeritud ja kooli pidaja tegeleb küsimusega. 

Koolilt oodatakse esimest sisendit maikuuks. Kooli direktor hoiab hoolekogu teemaga 

kursis. 

Info võeti teadmiseks. 

2) Kooli kohvik. Õpilasesindus esitas omapoolse soovi avada koolis kohvik. Hoolekogu 

arutas teemat ning leidis, et mõte on hea, aga pakutav valik ei peaks koosnema 

krõpsudest ja coca colast , vaid olema tervislik. Kuna koolil on oma söökla, mida 

peab ja arveldab kooli pidaja, siis ühe võimalusena nähti kahe asja omavahelist 

sidumist.  

Otsustati: Õpilasesindus teeb omapoolsed ettepanekud kirjalikult kooli direktorile. 

Kooli hoolekogu, personal ja vanematekogu arutavad küsimust ja jätkuva soovi korral 

teevad vastavasisulise ettepaneku Haapsalu Linnavalitsusele. 

3)  Projekt „Oma ja innustav kool“ sisend. Haapsalu linnavalitsus ootab koolilt (1. – 9. 

klass), õpilasesinduselt, hoolekogult ja kooli meeskonnalt 14. veebruariks vastust 

vastust kahele küsimusele: 1) Mis on täna koolis hästi? 

2) Mida tänases koolis soovid muuta? 

Otsustati: Kuna 10.02.14 koguneb kooli arengukava töögrupp analüüsima 

parendusvaldkondi, siis selguvad vastused neile küsimustele. Enne vastuste 

edastamist linnavalitsusele saadetakse need hoolekogule tutvumiseks, täiendamiseks. 

 

Koosolekut juhatas ja protokollis 

Heli Kaldas  


