Valtu Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 1

Osalesid: Leaanyka Leisson, Meelika Sepmann, Reelika Kuusemäe, Reino Roosi, Aigar Kuus, Veera
Mahlakas, Hannes Kraav, Ebe Luige, Andres Saks, Allar Läll
Koosolekut juhatas: A. Läll
Protokollis: A. Läll
Aeg: 14.10.2021 kell 18:00-20:15

Päevakord:
1. Klassikoosolekute tagasiside
2. Covidi mõjutused õppetöös ja selle korralduses
3. Muud küsimused

Arutati:
1. Nadja Riisenberg andis teada, et ta rohkem hoolekogu töös ei osale, kuna tema lapse klass
lõpetas kevadel kooli.
2. Hoolekogus on hetkel igast klassist esindaja olemas.
3. Hoolekogu seadusest tulenevad kohustused saadame hoolekogu liikmetele (Direktor)
Tähtaeg: 05.11.2021
4. Hannes tõi välja seisukohad, mille eest hoolekogus seisab ja milles hoolekogu rolli näeb.
a. Kooli jaoks toetav ja abistav kogu
b. Hoolekogu ei ole koolielu reguleeriv ja korraldav vaid toetav
c. Laste huvide eest seismine, kooli poolt vaadates
d. Õpetajate hea töökeskkonna tagamine
e. Õpetajad on erinäolised ja see on õige, et nii on.
5. Selle aasta siht arengukava koostamine. Siht kevadeks vastu võtta.
6. Klassikoosolekutelt tõstatunud teemad
a. Lastevanemate list uuendada
b. Kas teha vanematele klassidele tantsurühm, et minna tantsupeole? Uurime milline
on laste ja lastevanemate huvi selles osas (Leaanyka ja Reelika). 2023 aasta noorte
tantsupeol on vanuserühmad 1-2 klass, 2-3 klass, 3-4 klass, 5-6 klass, 7-9 klass.
c. Rahvatantsu juhendaja vajaks suuremat toetust vanematelt, et lapsed käiks
korralikult proovides kohal
d. Lelle lastel ja lastevanematel on mure bussi teemal, tuleb väga vara 7:10. Kas saaks
hiljem Lellest väljuda. Uurime vallast, millised võimalused on seda muuta (Direktor).
Tähtaeg: 15.11.2021
e. Hommikupudru pakkumise võimalused, sest osadel lastel hommik väga varajane.
Näiteks, kas Kehtnast saaks pudru saata või koolis kohapeal teha.
f. Saata vanematele küsitlus, kelle laps sooviks hommikuputru süüa ja laps ütleb
õpetajale. Kui palju on vanemad nõus maksma?
g. Liikluskorraldus maja ees. Kooli ees peatumist ja parkimist keelavad kollased jooned,
märkida maha peale alevi teede korrastamist uuel aastal.

h. Saata vanematele transpordikaart. Ohutum oleks, kui märgime ära ka liikumissuuna.
Hannes paneb kaardi kokku. (Hannes). Tähtaeg 01.11.2021
i. Vallale kiri, et peatumist ja parkimist keelavad märgid saaks ülesse pandud
j. Kui laps läheb kooli ajal reisima, siis laps peab õpetajatega selle kooskõlastama. On
olnud juhuseid, kus kool ei tea, et laps on reisil. (Direktor) räägib veel läbi, kas on
vaja paberi peal allkirjad koguda või saab kuidagi e-kooli kaudu vormistada. Tähtaeg:
15.11.2021
k. MTÜ on valmis aitama õpilasesindust mõne projektitoetuse taotlemisel.
l. Kool sooviks rattaparklat, õuesõppeklassi.
m. Kooli juurdeehituse ruumilahenduse osas peab kool saama otsustada.
n. Kulutuste poolega saab kool praegu hakkama. Kütte osa hind läheb kallimaks.
o. Kiirtestide raha tuleb vallast ja see toimib, teste jätkub.
p. Covidiga seoses on palju töömahtu juurde tulnud
q. Praegune lastevanemate teavitus positiivsest juhtumist koolis on hea ja sobilik.
r. Vilistlaste kokkutuleku soovid kokkutulekule
Otsustati:
1. Arengukavaga tegeleme aktiivsemalt alates jaanuarist, eesmärk kevadel 2022 vastu võtta.
2. Lastevanemate meili list tuleb värskendada (Direktor) Tähtaeg: 08.11.2021
3. Saata lastevanematele küsimus, et nad arutaks lapsega läbi, kas nende laps soovib
hommikupudru ja kui palju ollakse valmis selle eest kuus maksma. Vastuse edastab õpilane
ise oma õpetajale. (Direktor) Tähtaeg: küsitlus välja hiljemalt 12.11.2021
4. Saata lastevanematele liikluskorralduskaart ja teha valda kiri hoolkogu poolt parkimist
keelavate joonte maha märkimiseks tuleval aastal ning märkide paigaldamiseks nüüd sügisel.
(Allar) Tähtaeg: 01.11.2021

/digiallkiri/
Allar Läll
Hoolekogu esimees

