
Haapsalu Põhikooli vanematekogu koosoleku protokoll  

Kuuse 1, Haapsalu  

Kolmapäev, 11.12.2019 

Algus 18.30, lõpp 20.10 

Juhataja: Angeliina Schwindt 

Protokollija: Irene Võrklaev 

Võtsid osa: 1.a Piret Laanesoo, 1.b Jaanus Müür, 2.a Mari-Liis Parbus, 3.a Krista Hein, 3.b Annika Saarna, 4.b 

Katrin Reede, 5.b Kai Piiper, 6.b ja 8.a Liisa-Mari Laasik, 6.c Külliki Kübar, 7.a asendaja Andres Karnau, 7.c 

Mariliis Olenko, 7.f Triin Vellemäe, 7.g Evelyn Sirel, 8.b Triinu Juurik, 8.c Angeliina Schwindt, 8.d Raimo Russi, 

8.e Heli Pajo, 8.g Natalia Mertsalova, 9.a Sirelin Püss, 9.b Irene Võrklaev, 9.c Anne-Ly Liiv, Haapsalu 

linnavolikogu esindaja Mati Hunt, Anne Mahoni.  

Puudusid: 2.b Kaie Talving, 4.a ja 7.b Kairi Eindorf, 5.a Kaja Talving, 6.a Urmas Kolga, 6.c Ilona Kikas, 7.e 

Meelis Laurmann, 9.d Inga Pärnaste, õpetajate esindaja Reet Tuisk. 

 

Päevakord: 

1. Informatsioon: Meditsiiniõde Natalia Simm tutvustab koolitervishoiuteenust ja meditsiinilist 

teenindamist koolis.  

2. Informatsioon: Õpilasesindusest Elisabeth Sild ja Märt Õiglas tutvustavad õpilasomavalitsust ja 

annavad ülevaate selle tööst.  

3. Informatsioon: Haapsalu hariduse tugiteenuste keskuse eripedagoog Terje Kurismann tutvustab 

keskuse tööd ja abisaamise võimalusi.  

4. Kohapeal tõstatatud küsimused. 

 

1. Meditsiiniõde Natalia Simm tutvustab koolitervishoiuteenust ja meditsiinilist teenindamist koolis. 

Koolitervishoiuteenust osutava õe ülesanded (3): 

Esmaabi andmine- kergemate traumade ja vigastuste korral, haigestumiste korral lapse seisundi hindamine 

ja vajadusel esmaabi andmine, esmaabi kroonilistele haigetele (astma, diabeet, epilepsia), esmaabi 

õpetamine õpilastele. 

Tervise järelevalve- õpilaste vastuvõtt ja nõustamine haigustunnuste ilmnemisel, selgitab tervislike eluviiside 

tähtsust haiguste ennetamisel (nt hügieen), regulaarne tervisekontroll, õpilaste individuaalsed nõustamised. 

Haiguste ennetamine- Profülaktiline läbivaatus ja füüsilise arengu jälgimine (1., 3. 7. klasside õpilased): 

hinnatakse üldist terviseseisundit, kontrollitakse nägemist, kuulmist, kõnet; mõõdetakse vererõhku, pikkust, 

kaalu, kontrollitakse rühti, luu- ja lihaskonda ning sugulist arengut, kontrollitakse naha ja limaskestade 

seisundit, vesteldakse õpilasega tema tervisekäitumisest ja üldisest toimetulekust. 



 Õpilaste vaktsineerimine: vaktsineerimine toimub riikliku immuniseerimiskava alusel ja vanema nõusolekul. 

Soovitused vanematele- Päevakava (piisav puhke- ja uneaeg, normaalsed treeningkoormused), 

hommikusöök, hügieenivahendid. 

 Haigustunnuste ja palaviku ilmnemisel pöörduge perearsti poole. Palun mitte kooli saata juba 

haigustunnustega last (köha, nohu jm). 

 Palun andke lapsele kaasa vajalikud ravimid ja ravi puudutav info, sest koolis on vaid esmaabivahendid. 

2., 5. ja 9. klassi õpilaste tervisekontroll toimub perearsti juures. 

Palun mitte kooli saata juba haigustunnustega last (köha, nohu jm) 

! Palun kontrollida kodus laste päid, kui on kahtlusi, et võivad olla täid, siis teavitada kohe kooli. See ei ole 

häbiasi. 

OTSUSTATI: võtta informatsioon teadmiseks. 

 

2. Õpilasesindusest Elisabeth Sild ja Märt Õiglas tutvustava õpilasomavalitsust ja annavad ülevaate 

selle tööst. 

Õpilasesindus on tihedas koostöös õpetajatega, õpilastega ja õpilasomavalitsusega. Korraldavad ja teevad 

ettepanekuid ürituste ja sündmuste korraldamiseks, nt õhtused tantsupeod, osaluskohviku õhtud. Samuti 

esindavad palju oma kooli, teevad koostööd teiste Eesti koolide õpilasesindustega. Elisabeth Sild ja Märt 

Õiglas osalesid uue koolimaja nurgakivi paigaldamisel. Hetkel käivad ettevalmistused jõuluballiks.  

OTSUSTATI: võtta informatsioon teadmiseks.  

 

3. Haapsalu hariduse tugiteenuste keskuse eripedagoog Terje Kurismann tutvustab keskuse tööd ja 

abisaamise võimalusi.  

Tugiteenuste keskus loodi veebruar, 2019.a., asub aadressil Jaama tn 17. Keskust juhib Tiina Kütt.  

 Kontakt: Tiina Kütt tel. 5151367, tugiteenused@haapsalu.ee 

Keskuses töötab: 5 sotsiaalpedagoogi, 5 psühholoogi, 3 logopeedi ja 4 eripedagoogi.  

Keskus loodi selleks, et osutada teenust HEV (hariduslike erivajadustega) õpilastele. Keskuse idee oli 

koondada spetsialistid ühte keskusesse, mis võimaldab saata spetsialiste vastavalt vajadusele vastavasse 

kooli või lasteaeda. Keskuse loomisega toimunud suurim muutus on see, et tugispetsialistid on nüüd 

Haapsalu hariduse tugiteenuste keskuse palgal, kuid töötavad üldiselt tavapärastes haridusasutustes. 

Spetsialistid nõustavad vajadusel ka lapsevanemaid ja õpetajaid. Keskuse töötajad teevad vajadusel 

koostööd erinevate juhtumite korral (nt psühholoogi kaasamine jm). Erinevate küsimuste korral võib 

lapsevanem ka ise keskusesse pöörduda. Teenust osutatakse tasuta.  

OTSUSTATI: võtta informatsioon teadmiseks.  



 

4. Kohapeal tõstatatud küsimused. 

Kas uus kool valmib õigeaegselt? Direktor A. Mahoni sõnul valmib uus kool suure tõenäosusega õigeaegselt.  

 

Järgmine korraline HPK vanematekogu koosolek toimub 11.03.2020.a. kell 18.30 koolimajas. 

 

Angeliina Schwindt     Irene Võrklaev 

Koosoleku juhataja     Protokollija 


