Haanja Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 14
Zoom keskkonnas
8.veebruar 2022
Koosolekut juhatas hoolekogu esimees Egle Vodi, protokollis hoolekogu sekretär Marin Savi.
Koosolekul osalesid
Hoolekogu liikmed: Egle Vodi, Marin Savi, Anne Heier, Ahti Utsal, Enno Sarik, Enel Irves,
Erki Sok, Reelika Soe, Anne Mäeots, Tiina Kivimeister
Puudusid: Liis Valner, Urve Sok
Külalised: Maie Saareots , Liina Aan
Koosolek algas kell 16.00 ja lõppes kell 17.30
PÄEVAKORD:
1. Misso Kooli liitmine Haanja Kooliga
2. Haanja Kooli kahe lasteaiarühma hooajaline tegutsemine (kollektiivpuhkus)
3. Haanja kooli aed
Misso Kooli liitmine Haanja Kooliga
Ettekandja Tiina Kivimeister
Kuna Misso koolis lapsi hetkel ei õpi ja pole näha ka laste arvu suurenemist, siis Misso kooli
hoolekogu koos valla esindajatega otsustasid kooli osa sulgeda ja liita lasteaia rühm „Krõll“
Haanja kooliga. Misso jääb lasteaia rühm, mis juba praegu on Haanja koolijuhti juhtimise all.
Misso kooli varasid käsitletakse ja tõstetakse ümber vajaduspõhiselt koostöös Misso
kogukonnaga.
Samuti on vaja teha ümber Haanja kooli dokumente, aga nendega on aega suve lõpuni.
1.

Otsus: 8 poolt ja 1 erapooletu häälega otsustati koolid ühendada.
2.
Haanja Kooli lasteaiarühma hooajaline tegevuse peatamine
Ettekandja Haanja Kooli lasteaia rühma õpetaja Enel Irves
Enel Irves soovis õpetajate põhipuhkusele lisaks 2 päeva, mil õpetajad on juba tööl aga lapsi
veel ei ole. Need päevad on vajalikud oma töö paremaks korraldamiseks.
Otsus: Haanja Kooli lasteaia hooajaline tegevuse peatamine toimub 4. juuli- 2. august. Oldi
nõus 10 poolt häälega.
3.
Haanja kooli aed
Ettekandja Haanja Kooli direktor Maie Saareots
Maie Saareots rääkis, et detsembris tuli projekti otsus, kus lubatakse toetada kooli aia
rajamist 50% ulatuses küsitud summas ehk siis 693€. Kool paneb võimalusel omalt poolt raha
juurde. Märtsi kuust hakatakse otsima kohta, kuhu aed rajada ja võetakse uued
hinnapakkumised.
Otsus: Märtsi lõpuks kutsutakse kokku kooliaia rajamise töögrupp ja hiljemalt maist
hakatakse istutama.

4.

Jooksvad küsimused

Õpilaste tunnustamine ja kooli „nähtavaks tegemine”
Ettekandja Haanja kooli direktor Maie Saareots
Maie Saareots pakkus välja, et võiks kooli kodulehel olla blogi nurgake, kus saab lapsi
tunnustada ja sündmusi koheselt edastada.
Otsus: Lapsi tunnustada samal viisil nagu on siiani tehtud. Teadete tahvlil on väljas
tunnustuse pälvinud õpilased.
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koosoleku juhataja

Marin Savi
koosoleku protokollija

