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Haapsalu Põhikooli vanematekogu koosoleku protokoll 

 

Kuuse 1, Haapsalu       Teisipäev, 06.12.2016 

 

Algus: 18.30 

Lõpp: 19.50 

Juhataja: Angeliina Schwindt 

Protokollija: Tiina Kersa 

 

Võtsid osa: 1a Ketlin Eerik, 1b Katrin Reede, 2b Kai Piiper, 3b ja 5a Liisa-Mari Laasik, 3c Ilona 
Kikas, 4a Piret Piiper, 4b Kairi Eindorf, 4c Mariliis Olenko, 5b Kristin Veltri, 6b Irene Võrklaev, 
7a Kaja Talving, 7c Aap Uspenski, 7d Tiina Kersa, 8a Marika Pragi, 8b Angeliina Schwindt, 8c 
Anne-Ly Mettis, 8d Margit Randma, 9b Sirle Olesk, 9c Gunnar Vetter, Anne Mahoni. 

Puudusid: 2a Jana Koel, 3a Urmas Kolga, 6a Sirelin Püss, 7b Anar Kuslap, 7c Lii Habak, 9a Vaima 
Valk, Reet Tuisk, Heli Kaldas. 

Kutsutud: õpilasesinduse esindajad Ketrin Puskar ning Sven Makienko. 

 

Päevakord: 

1. Info õpilasomavalitsusest 
2. 2017/18 õppeaasta muudatused 
3. Kadrilaada kokkuvõte 
4. Koolipildistamine 
5. Koolivormi järelturg 
6. Muud küsimused 

 

1. Info õpilasomavalitsuselt 

Krahvinna K. Puskar  ja krahv S. Makienko tutvustasid õpilasesinduse tegemisi. Õpilasesindus 
koosneb kuuenda kuni üheksanda klassi õpilastest. Igast klassist kaks õpilast. Õpilasesinduse 
kokkusaamised toimuvad üks kord nädalas, kust liigub info edasi klassidesse. Õpilasesindusel 
on ka oma Facebooki grupp. Äsja lõppes stiilinädal, kus viimasel päeval  oli  pidulik riietus ja 
tehti ka õpilasesinduse ühine pilt. Möödunud neljapäeval toimus stiilinädala raames 
retrodisko. Järgmisel neljapäeval on plaanis filmiõhtu. Hetkel  tehakse ettevalmistusi 
jõuluballiks. 



 

2 
 

Krahvinna ja krahvi tiitlile said kandideerida kõik kaheksandate ja üheksandate klasside 
õpilased. Valimiskampaania ajal said kandidaadid end tutvustada ja anda lubadusi nagu päris 
valimistel. Toimus valimisdebatt õpetaja H. Tuulbergi eestvedamisel,  millele järgnes 
hääletamine. Hääletada said kuuenda kuni üheksanda klassi õpilased ja hääle sai anda  isikut 
tõendava dokumendi esitamisel. A. Mahoni sõnul osales hääletamisel umbes 60% hääleõiguse 
omajatest. 

 

2.  2017/18 õppeaasta muudatused 

A. Mahoni tutvustas 2017/18 õppeaasta muudatusi. 

2.1. Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad järgmiseks õppeaastaks: 

1) Vaheaeg 21.– 29. oktoober 2017;  

2) Vaheaeg 23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018;  

3) Vaheaeg 24. veebruar – 4. märts 2018;  

4) Vaheaeg 21. aprill – 1. mai 2018;  

5) Vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 12. juuni – 31. august 2018  

 

2.2. Koolil on plaanis üle minna trimestrite süsteemile, direktor teeb vastava ettepanku 
õppenõukogule.  Võimalikud variandid oleksid: 

1.09.- 30.11. 

01.12.- 23.02./10.03. 

23.02/10.03.- õppeaasta lõpp 

Hindamisperioodid peaksid olema võrdse pikkusega. Küsimus tekib, millal hinded välja panna. 
Teisel trimestril võiks olla see  23.02. või 10.03. 

 

2.3. Otsustamata on, millal anda Kadrilaada päeva eest vaba koolipäev.  See võiks olla kas 
17.04. 2017 või 05. või 06. juuni 2017.  Õpilastel on selle otsustamisel oma sõnaõigus. 

 

3. Kadrilaada kokkuvõte 

A. Mahoni sõnul ametlikku kokkuvõtet veel tehtud ei ole. Ta arvas, et sel aastal oli laat 
logistiliselt paremini korraldatud kui varem. Kokkuvõte tehakse jaanuari esimesel nädalal.  
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4. Koolipildistamine  

A. Schwindt luges ette klassidest saabunud hinnangud pildistamisele. Arvamused olid  väga 
erinevad. Mõned klassid olid väga rahul, teised kõigega rahul ei olnud. Tundus, et klassipildid 
õnnestusid. Enamikku häiris portreepiltide tumesinine taust. Teiseks probleemiks oli aja 
puudus- ettenähtud pool tundi klassile jäi liiga lühikeseks. Kolmandaks toodi välja mõned 
informatiivsed tõigad (näiteks: piltide maksmise  tähtaja ja mitte soovitud piltide tagastamise 
info peaks olema kätte saadud piltidega ümbrikul). Saabunud tagasisidest teeb A. Schwindt 
kokkuvõtte ja edastab selle fotograaf Silver Raidlale. 

 

5. Koolivormi järelturg 

On tehtud ettepanek luua Facebooki grupp, kus lapsevanemad saaksid müüa ja osta Haapsalu 
Põhikooli koolivormi.  Info võimalusest müüa väikeseks jäänud koolivormi Facebooki 
vahendusel võiks olla ka  kooli kodulehel. Tekkis küsimus, kes seda gruppi koordineerima 
hakkab. Koolile sellist kohustust panna ei saa. Teine variant on korraldada kasutatud 
kooliriiete laat, mis toimuks üks kord aastas.  

Otsustati: Koolivormi müük Facebooki vahendusel on praktilisem, sest siis toimub ost-müük 
pidevalt st aastaringselt. Samas ei välista see ka laada korraldamist. 

 

6. Muud küsimused 

6.1. Koolis toimuvad huviringid 

Hoolekogu esimehele oli saadetud küsimus, et miks on huviringid pandud e-kooli õppekavaga 
ettenähtud ainete nimekirja ja lapsel tekivad huviringis põhjuseta puudumised. 

A. Mahoni selgitas, et kooli korraldatavad huviringid peavad olema e-kooli sisse kantud 
ja niisamuti märgitakse sinna ka puudujad. Vajalik on huviringist 
loobumisel/puudumisel teavitada ringijuhendajat, et e-kooli ei tekiks põhjuseta 
puudumisi. 

6.2. Evakuatsiooniõppused koolis 

T. Kersa: „Kas ja millal toimuvad koolis evakuatsiooniõppused?“ 

A. Mahoni vastas, et evakuatsiooniõppust viiakse koolis läbi igal õppeaastal.  
12.05.2016 toimus õpetajate teoreetiline ja praktiline kohustuslik õppus ning 
24.05.2016 oli evakuatsiooniõppus kogu koolile.  
 

Järgmine HPK vanematekogu koosolek toimub 07.02.2017.a. kell 18.30 

 

Angeliina Schwindt       Tiina Kersa 

Koosoleku juhataja       Protokollija 


