Haanja Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 13
Haanja kool
14.oktoober 2021
Koosolekut juhatas hoolekogu esimees Egle Vodi, protokollis hoolekogu sekretär Marin
Savi.
Koosolekul osalesid
Hoolekogu liikmed: Liis Valner, Egle Vodi, Marin Savi, Anne Heier, Ahti Utsal, Urve
Sok, Enel Irves, Erki Sok
Puudusid: Anne Mäeots, Reelika Soe, Enno Sarik, Katriine Mõttus
Külalised: Maie Saareots , Liina Aan
Koosolek algas kell 17.00 ja lõppes kell 18.30
PÄEVAKORD:
1. Direktori tutvustus ja edasised plaanid
2. Telefoni kasutamine koolimajas ja kodukorra muutmine
3. Jooksvad küsimused ja eelmisel aastal pooleli jäänud teemad.
⦁ Direktori tutvustus ja edasised plaanid
Ettekandja Haanja Kooli direktor Maie Saareots
Klassiruumi ehitus
Direktor Maie Saareots rääkis, et vaheajal hakatakse tegelema klassiruumi ehitusega klass poolitatakse voldikseinaga.
Erki Sok lisas, et viimasel volikogu istungil tekkis harukordne võimalus, kus sai olukorda
survestada kooli ja lasteaia juurdeehituse kohapealt. Pöörasin nende tähelepanu just
lasteaia ruumipuuduse ja juurdeehituse vajadusele. Hetkel sai kompromiss lahendusena
nii, et kõik hääletasid arengukava kinnitamise poolt. Arengukavasse jäi Haanja
ruumipuudused sisse märkimata, aga volikogu protokolli sai kirja, et ruumipuuduse
probleemiga hakatakse tegelema.
Enel Irves lisas, et ruumipuudus on suur. Nüüd suvelgi pidin mitmele (viiele) perele ära
ütlema, et vabu kohti kahjuks ei ole. Ja neid lapsi on palju kellele oleks kohta vaja.
Otsus: Valda teha pöördumine. Hoolekogu poolt saata ühiskiri faktilise materjaliga.
Eelarve
Direktor rääkis, et plaanib eelarvesse lisada poiste ja tüdrukute duširuumi
sanitaarremondi. Sanitaarremont on vaja teha koolikoridoris ja lasteaias, samuti on
aegunud koolimaja välisseinas olev puitosa.
Staadion
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Direktor Maie Saareots nentis, et koolil puudub korralik staadion.
Otsus: Võtta ühendust SA Haanja Spordiga ja ka läheduses olevate suusabaasidega.
Covid ja hübriidõpe
Direktor Maie Saareots rääkis, et koolis tehakse ettevalmistusi selleks kui peaks jälle
koolid kinni pandama. Selleks on hakatud tegema hübriidõpet. Paar õpetajat juba koolist
tegelevad sellega aktiivselt ja senini on see edukas olnud. Hakatakse tegema õpiabitunde
lastele, kellel on mingis aines õpiraskusi. Selle vajadusest hakkavad märkima õpetajad.
Reedeti saab ühe tunni pikkuseks 40 minutit
Direktor Maie Saareots nentis, et selle tulemusena jääks tund aega vaba hetke enne
koolibussi. Sellel ajal saaksid lapsed siis tegeleda kas konsultatsioonidega või käia
trennis.
⦁ Telefoni kasutamine koolimajas ja kodukorra muutmine
Ettekandjad Haanja Kooli direktor Maie Saareots ja õppejuht-asjaajaja Liina Aan
Kodukord
Otsus: Kodukorra punktides muuta lauseehitus positiivseks. Kõik olid muudatustega
nõus.
Telefoni kasutus koolimajas
Otsus: Kõik hoolekogu liikmed on nõus telefoni piirangutega. Leida kompromiss
õpilasesindusega. Katsetada, kuidas toimib kui telefone võib kasutama hakata peale 4.
tundi.
⦁

Jooksvad küsimused ja eelmisel aastal pooleli jäänud teemad

Lasteaia mänguväljaku kõrvale välikäimla - Ettekandja Enel Irves
Otsus: Ei näe selleks vajadust
Taimetoidupäev- Ettekandja direktor Maie Saareots
Otsus: Uurida rohkem projekti kohta. Hoolekogu oli ühehäälselt nõus, et taimetoidupäev
on hea mõte.
Arengukava- Ettekandja direktor Maie Saareots
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Otsus: Arengukavas pole vaja muudatusi teha.
Tegevuskava- Ettekandja direktor Maie Saareots
Otsus: Selle aasta tegevuskavas tehti muudatusi nii, et läheks arengukavaga kokku. Tuleb
kokku panna töögrupp kooliaia rajamiseks.
Jõulukuusk- Ettekandja direktor Maie Saareots
Otsus: Eraldi kuuske pole tarvis otsida. Rahvamaja toob kuuse ja kooli juures on olemas.
Lasteaia õpetajate õppepäev- Ettekandja Enel Irves
Otsus: Hoolekogu kiitis heaks 25.oktoobril toimuva õppepäeva õpetajatele, Lapsed
jäävad sel päeval koju.

Egle Vodi
koosoleku juhataja

Marin Savi
koosoleku protokollija
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