Hoolekogu protokoll 1-4/31

Aeg: 12. märts 2019
Osalesid: M.Välis, T.Laanemets, K.Moks, K.Viks, Õ.Palmiste-Selberg, A.Riisalu (ÕOV)
Puudu: H.Mäe, V.Vahtmeister, A.Aavekukk, A. Kirsipuu
Koosoleku juhataja: M.Välis
Päevakord: 1. HK uue esimehe valimine
2. HK uue aseesimehe valimine
3. HK sekretäri valimine
4. Info
1. HK esimehe kandidaadiks esitati Kaily Moks. Hääletus andis ühehäälse poolttulemuse.
Otsustati: Uueks hoolekogu esimeheks valiti lapsevanem Kaily Moks.
2. HK aseesimehe kandidaadiks esitati Tenno Laanemets. Hääletamisel kõik 5 häält kandidaadi poolt.
Otsustati: Uueks hoolekogu aseesimeheks valiti Tenno Laanemets
3. HK sekretäri kandidaadiks esitati Õnnela Palmiste-Selberg. Kõik 5 kohalolnut olid poolt.
Otsustati: hoolekogu sekretärina jätkab õp Õnnela Palmiste-Selberg
4. Külalisena osales koosolekul õp M. Jõevee, kes tutvustas Liikuma Kutsuva Kooli mõtet. Kaugem
eesmärk oleks saada õpilased eemale nutiseadmetest ja pakkuda erinevaid liikumisvõimalusi. M.
Jõevee esialgses nägemuses võiks I – IV klassi õpilastel olla üks liikumistund lisaks päeva keskel. Õ.
Palmiste – Selberg juhib tähelepanu, et seda saaks teha ainult I –II klassis, kuna ülejäänutel on tunde
nii palju, mis hakkaks pikendama nende koolipäevi ja võtaks osalt õpilastelt koolivälistes ringides
osalemise võimaluse. K. Viks lisab, et päeva pikenedes tuleb kohe juurde toitlustamise küsimus.
Kaaluda tasuks koolimaja kõrval oleva parkimisplatsi viimist poe juurde ja parkimiskohtade asemele
keksukastide tegemist. HK leiab, et mõte on väärt edasist kaalumist ja tegevuste planeerimist. Edasi
läheb jutt kaasavale eelarvele. K. Viks julgustab tegema ettepanekuid. K. Moks toob näite, et õues
asuv betoonist lauatenniselaud haakuks hästi ka Liikuma Kutsuva Kooli ideega. A. Riisalu räägib
lühidalt, kui kaugel on Virtsu mnt äärde paigutatava kooli reklaamiga bänneri paigaldustööd. T.
Laanemets tunneb huvi, kas kool osaleb noorte- ja karjäärimessil. M. Välis vastab, et osalevad ÕOV
esindajad ja huvijuht. Julgustatakse rohkem oma tegemistest teada andma nii FB kui ka muude
kanalite kaudu. T. Laanemets tutvustab üldjoontes, et L-Nigula valla volikogu hakkab välja töötama
ühtset õpilaste tunnustamise korda, sest praegu palju erinevusi. Järgmisena räägitakse IT teemadel,
arvutite hooldusest, rendiarvutitest. Probleemiks endiselt laulmisklassi ebaühtlane internetiühendus.
T. Laanemets pakub välja, et tema võib aidata kaablitega, kui kooli majandusjuhataja augud puurib.
M. Välis annab ülevaate lõppevast ettevõtlusprojektist.
Protokollis Õ. Palmiste-Selberg

