Hoolekogu protokoll 1-4/30

Aeg: 29.nov 2018
Osalesid: M.Välis, H.Mäe, Õ.Palmiste-Selberg, T. Laanemets, V.Vahtmeister, K.Moks, K.Nõu,
A.Aavekukk, A.Riisalu (ÕOV)
Puudu: M.Topper, A.Kirsipuu
Koosoleku juhataja: M.Välis
Päevakord: 1. HK koosseisu läbivaatamine lähtuvalt L-Nigula valla hoolekogude määrusest.
2. 2019 a eelarve
3. Kullamaa Kk põhimäärus
4. Muud küsimused, info.
1.Seoses suvel vastu võetud Lääne-Nigula valla munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise korra ja
töökorra määrusega, tuleb üle vaadata senine HK koosseis. Muudatus puudutab lastevanemate
esindajat( ei tohi olla kooli töötaja); volikogu esindaja (haldusterritoriaalne reform) ja lastevanemate
esindaja ( laps ei õpi koolis). Arutatakse läbi sobivaid inimesi.
Otsustati: Esitada senistest HK liikmetest 7 liiget ja koolipidaja esindajana Katrin Viks
2. M.Välis annab eelarvest ülevaate. Tulekul algklasside koridori ja WC –de remont. Kõne all on olnud
ka ühe koolibussi vahetus. K.Nõu tutvustab ronimisseina, mis võiks sobida algklasside koridori
seinale. Leitakse ,et kui vahendeid jagub, siis kindlasti selline sein rajada. Õ. Palmiste-Selberg juhib
tähelepanu , et poiste tööõpetuse klassi akna kohal, on hakanud sein murenema. Aineõpetajaga on
räägitud ja tähelepanu sellele juhitud. Päevakorda võiks tulla veel ka sööklaesise koridori
uksevahetus. Koosoleku toimumise ajaks on teada SDE poolt eraldatud investeering (10 000.-), mida
on plaanis kasutada poiste tööõpetuse klassi inventari uuendamiseks.
3. M.Välis tutvustab kooli põhimääruse muudatusi. Muudatused on seotud kooli juriidilise aadressi
muudatustega (haldusterritoriaalne reform) ja parandusõpperühma mõiste eemaldamisega, kuna
parandusõpperühma koolis ei ole. T. Laanemets tunneb huvi, kas kooli põhimääruses ei võiks olla
märget selle kohta, et kooli asendi tõttu on tegemist n-ö maakonnaülese kooliga. Leitakse, et see
võiks sees olla, aga jurist peab määruse üle vaatama. Jutuks tulevad ka täitmata ametikohad
(haridustehnoloog). Valla hariduskomisjonil peaks samuti olema ülevaade koolide koosseisudest ja
jumustest võimalus sel teemal kaasa rääkida.
4. M.Välis tutvustab lapsevanema kaebust duširuumide olukorra kohta. Nenditi, et tegemist on
umbsete ruumidega, aga leviva haisu suhtes ei nõustuta. Samas tuleb rääkida õpilaste erinevast
käitumisharjumustest WC-de ja duširuumide kasutamisel. T.Laanemets juhib tähelepanu, et kooli
kodulehel on arengukava vahetamata. Küsimus oli selle kohta, kas HITSA koolituse saamiseks on vaja
kooli arengukava. M.Välis vastab, et HITSA ei ole arengukava nõudnud. Küsimus bussiringide kohta:
miks ei vii Märjamaale ? M.Välis vastab, et seoses õpetajate koolitusega tekkisid tõesti teatud
reedesed päevad, mil Märjamaa õpilased pidid ootama, kuid õpetajate koolitus sai läbi ja rohkem
selliseid lühendatud päevi esialgu ei tule. H.Mäe teeb ettepaneku, et maadlusring võiks toimuda
Laukna koolimajas. M.Välis lubab ühendust võtta maadlusklubi juhtidega, kas see oleks mõeldav.

Arutletakse Risti-Kullamaa bussiliini otstarbekuse üle. K.Moks kutsub üles õpetajaid paremini
kasutama e-kooli infovahetuseks koduga.

Protokollis: Õ.Palmiste-Selberg

