Haanja Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 12
Haanja rahvamaja
21. aprill 2021
Koosolekut juhatas hoolekogu esimees Egle Vodi, protokollis hoolekogu sekretär
Marin Savi.
Koosolekul osalesid
Hoolekogu liikmed: Liis Valner, Anne Mäeots, Egle Vodi, Marin Savi, Anne Heier,
Reelika Soe, Ahti Utsal, Enno Sarik
Puudusid: Eleanora Rõõmusoks, Liili Maran, Urve Sok, Enel Irves, Erki Sok
Külalised: Urmas Veeroja, Liina Aan, Alar Voomets
Koosolek algas kell 17.05 ja lõppes kell 19.30.
PÄEVAKORD:
1. Ülevaade distantsõppest
2. Kooli toidupakid
3. Kooli arengukava ja tegevuskavade arutelu ja parandusettepanekud
4. Jooksvad küsimused
Enne päevakorrapunkte, oli palutud Alar Voomets veebi vahendusel andma ülevaadet
kodulehe uuendamisest ja kaasajastamisest.
Uuel kodulehel on uuendatud kujundus, paigutus, nii lasteaia kui kooli kalendrid ja
muu. Oluline, et koduleht muutuks lihtsamaks ja vajalik info oleks hõlpsasti leitav.
Uus koduleht vahetatakse välja hiljemalt 31. maiks.
1. Ülevaade distantsõppest
Ettekandjad Haanja Kooli direktor Urmas Veeroja ja õppejuht-asjaajaja Liina Aan
Direktor andis ülevaate distantsõppest. Kevadistest vigadest on palju õpitud ja
õppetöö läheb sujuvalt.
Koolis saavad käia need lapsed, kellel on üksinda kodusõppimisega probleeme.
Samuti, et mitte liialt koormata lapsi, siis üle kolme videotunni päevas ei ole. Kuna
samal ajal on tundides ka väiksemad-suuremad õed vennad, siis õpetajad jälgivad, et
videotunnid ei kattuks. Samuti ollakse paindlik X-de järelevastamisega. Kõige
olulisemaks peetakse laste vaimset tervist.
1. Kooli toidupakid
Ettekandja hoolekogu esimees Egle Vodi
Arutati, kas oleks võimalik toidupakkide kokkupanemisel arvestada rohkem
keskkonnasõbralikkust ja vähendada pakendeid. Võrdluseks tõi Egle Vodi Hiiumaa
valla näite. (https://www.facebook.com/Hiiumaavald/posts/1933643910107675).
Hiiumaa näite puhul lubas Kersti Aasa teha lastega kodunduse tunnis plakatid.
Õppejuht ütles, et kokk jälgib toidupaki kokkupanemisel iga pere suurust eraldi. Siiski
ei tähenda see seda ,et pakid oleksid kuidagi ebavõrdsed, vaid just hoolikalt ja
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hoolivalt läbi mõeldud.
1. Kooli arengukava ja tegevuskavade arutelu ja parandusettepanekud
Otsus: Arutluse käigus viidi arengukava ja tegevuskavad omavahel vastavusse.
Õppejuht teeb parandused ja saadab uuesti lähiajal ülevaatamiseks.
1. Jooksvad küsimused
Ruumipuudus koolimajas - Ettekandja Ahti Utsal
Otsus: Direktor kirjutab vallale uuesti kirja ja palub uut kohtumist vallajuhtidega, et
teema soiku ei jääks.
Uute õpetajate tööle võtmine - Ettekandja hoolekogu esimees Egle Vodi
Otsus: Kui kevadel on vajadus uusi õpetajaid tööle võtta, siis kindlasti üle
vaadata/uuendada ka dokument Konkursi läbiviimise kord.
Emadepäeva kontsert - Ettekandja hoolekogu esimees Egle Vodi
Otsus: Emadepäev ikkagi korraldada, aga seda teha näiteks mai lõpus ja kuulutada
välja kui kevadkontsert pühendusega emadele.
Probleem lasteaialaste vetsus käimisega - Ettekandja Anne Mäeots
Kas on kuidagi võimalik, et lasteaia mänguväljaku juurde paigaldada kevad/suvi
perioodiks välikäimla? Lapsed on väiksed ja ei jõua lasteaeda tagasi joosta ning õhtul
on tööl üks õpetaja.
Otsus: Teema arutatakse läbi lasteaia õppejuhi ja lastevanematega. Lahenduseks võiks
olla statsionaarne (puidust, kenasti kaunistatud-värvitud) välikäimla, mis on ainult
lasteaia lastele ja käib lukku.
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