
Hoolekogu protokoll 1-4/33 
 

Toimumise aeg: 1.okt 2019 kell 17.00-19.00 
 
Osalesid: H.Mäe, M.Välis, Õ.Palmiste-Selberg, T.Laanemets, K.Moks, K.Viks, A.Riisalu 
(ÕOV) 
 
Puudusid: V.Vahtmeister, A.Aavekukk, A.Kirsipuu 
 
Päevakord: 1. Õppetöö aruanne 2018/19 
                   2. Üldtööplaan 
                   3. HEV õpilased 2019/20 
                   4. Koolitöötajate koosseis 
                   5. KiVa tutvustus 
                   6. Info 
 
Koosoleku juhataja: Meelis Välis 
 

1. Õppetöö aruanne oli HK liikmetele saadetud tutvumiseks eelnevalt elektrooniliselt, 
mida nad olid ka teinud. M.Välis kommenteeris lühidalt mõnda punkti. HK liikmed 
kiitsid õppetöö aruande heaks. 

2. Kooli üldtööplaan koosneb erinevate ainesektsioonide, õpilasomavalitsuse, 
huvitegvuse, hoolekogu tööplaanist. Pikemalt peatuti HK  tööplaanil. Leiti, et 
jaanuarikuu koosolekul soovitakse kuulda KiVa käivitumisest koolis. M.Välis juhib 
tähelepanu ka sellele, et kui koolil on plaan muuta dokumentatsiooni, siis see tuleb 
enne hoolekogus läbi arutada ja kooskõlastada. 
Otsustati: lisada HK tööplaani KiVa vahekokkuvõte jaanuaris 2020 

3. M.Välis tutvustab käesoleva õa HEV õpilasi nimeliselt. Endiselt on suurim arv õpilasi 
logopeedilisel abil. Tugiisik on soovitatud ühele õpilasele. Tuleb nentida, et rahalist 
toetust sellel ei ole. 

4. Kooli töötajate põhikoosseisus muutusi ei ole. Leiti, et tungiv vajadus on täiskohaga 
sotsiaalpedagoogi järele. M.Välis annab ülevaate selleaastasest riigikaitse õppetöö 
korraldusest. 
Otsustati: esitada Lääne-Nigula vallavalitsusele taotlus suurendada 
sotsiaalpedagoogi senise 0,5 ametikoha asemel 1,0-le 

5. M.Välis annab lühiülevaate sellest, et alates 2019/20 õppeaastast liitus kool 
üleriigilise KiVa (kiusamisvaba kool) programmiga. Baaskoolituse on läbinud 4 
õpetajat, olemas õppekirjandus ja metoodilised materjalid. Tegemist on pikaajalise 
ennetavate tegevustega projektiga. H.Mäe ja Õ.Palmiste-Selberg tutvustavad 
seniseid tegevusi koolis. 

6. Vastavalt Lääne-Nigula  vallavalitsuse määrusele “Munitsipaalkoolide hoolekogu 
moodustamise kord ja töökord”  tuleb vastavusse viia hoolekogu sekretäri nimetus 
protokollijaks. Alates sellest aastast pannakse HK protokollid üles Delta keskkonda. 
Kooli direktor annab ülevaate tehtud remonttöödest suvel (ülemine algklasside 
koridor, WC kabiinid, mööblivahetus, tööõpetuse klassi tisleripingid, ühiselamute 
mööbel, uus buss). Kooli söökla saab uue köögikombaini. Päevakorral on ühiselamu 



akende vahetus. A.Riisalu juhib tähelepanu, et eesti riigilipp kooli välisukse ees vajab 
väljavahetamist. T.Laanemets tunneb huvi, kas tõesti oli viimasel kooli lastevanemate 
koosolekul vähe vanemaid. Arutatakse sel teemal. Leiti, et koosoleku formaat vajab 
muudatusi. Veel sel õa korraldatakse uus kooli lastevanemate üldkoosolek koos 
klasside koosolekuga. 
 

          Protokollis : Õ.Palmiste-Selberg 


