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Toimumise aeg: 15.00-17.00
Toimumise koht: Kalamaja Pohikool
Osalejad: lapsevanemate esindajatena: Villu Hansen, Maris Jogeva, Maris Mihašova, opetajate
esindajatena: Reet Lukin, Kristina Ruuse, Pohja-Tallinna LOV esindajatena: Raimond Kaljulaid,
Helen Aunbaum.
Kooli esindaja: Kalamaja Pohikooli direktor Piret Roomussaar.
Puudus: vanemate esindaja Karl Ader.
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Päevakord:
Uue koolijuhi tutvustus ja ootused hoolekogule, hoolekogu ootused koolijuhile
Mida toob uus oppeaasta?
Vanematekogu moodustamisest ning hoolekogu liikmete valimine sügisel
Kalamaja PK personali värbamise korda
1. Uue koolijuhi tutvustus ja ootused hoolekogu tööle
Kalamaja Pohikooli uus direktor Piret Roomussaar tutvustas ennast, lähiaja plaane ning pikema
aja visiooni. Esimeseks ülesandeks on ta seadnud tosta kooli digipäevust ning jätkata senist tööd
kaasaegse muutunud opikäsitluse rakendamisel koolielus. Pikemas perspektiivis töötada kooli
juurdeehituse plaaniga. Koolijuht ootab hoolekogult ja lapsevanematelt suuremat emotsionaalset
tuge opilastele kontserditel ja erinevatel kooliüritustel, usaldust oppetöö korraldamisel.
Hoolekogu sonastas oma ootused koostööle: vanemad ootavad avatust kooli juhtimisel,
kaasamist ja ärakuulamist ning probleemide lahendamist. Linnaosavanem konkreetsemat
ülesandepüstitust koosolekutele ning aasta alguses kokkusaamisaegade kokkuleppimist.
2. Mida toob uus õppeaasta?
2017/2018 oppeaastaks on Kalamaja Pohikooli esimesse klassi määratud kolme paralleelklassi
jagu uusi opilasi. Hoolekogu koosoleku ajaks on neist koha koolis kinnitanud 62. Kool kinnitab,
et reaalne opilaste arv selgub alles sügisel. Väiksema arvuga kolmanda paralleeli avamist ei pea
kool majanduslikult voimalikuks, hoolekogult palutakse vajadusel toetust üle kolmekümne
opilasega klassi avamiseks, millest saab rääkida siis, kui reaalne vajadus sääraseks otsuseks
tekib. Hoolekogu palvel arutati, mida kahe täiendava klassikomplekti lisandumine kaasa toob
ning kuidas selle (ülerahvastatuse) mojusid leevendada. Muuhulgas räägiti ja lepiti kokku
järgmises:
1.1 Kooli direktor on nous hoolekogu ettepanekuga kaasata asjatundlikke vanemaid, et
otsida paremat lahendust kooli garderoobialale. Maris Jogeva ja Maris Mihašova lepivad
asjaosalistega kokku
kohtumise järgmisele nädalale.
1.2 Õppetöö koolis jätkub nihutatud graafiku alusel. Kaks I klassi paralleeli tulevad kooli
kell 8 ning kolmas kell 11. Hommikustesse klassidesse kutsutakse need, kellel vennad-oed
käivad vanemates
klassides. Kes eelistavad hilisemat algust koolipäevale, saavad
koha hilisemas vahetuses. Hoolekogu pani kooli juhtkonnale südamele, et I klassi vanematele
selgitataks, milline hakkab koolipäev välja
nägema nii varasemas kui hilisemas
vahetuses.

1.3 Koolijuht lubas hankida esimese korruse kraanikausside juurde seebid.
3. Vanematekogu moodustamisest ja hoolekogu liikmete valimine sügisel
Kooli uus direktor esialgu hoolekogu initsiatiivi vanematekogu loomisel ei toeta viidates, et
vähene publik kooli kevadkontserdil ja näiteringi esinemisel Kalamaja Päevadel näitab, et
ootused vanematele ning info liikumine koolist lapsevanemateni peavad muutuma selgemaks ja
paremaks. Seejärel tegi hoolekogu ettepaneku moodustada klasside esindajatest lapsevanemate
aktiiv, kelle kaudu on voimalik paremini klasside kaupa lapsevanemate arvamusi küsida ja
koguda. Enne üldkoosoleku toimumist voiks olla klasside esindajad valitud, opetajad toid välja,
et kui klassikoosolekud toimuvad enne üldkoosolekut, ei pruugi vanemad olla huvitatud
üldkoosolekul osalemisest.
1.

Otsus: hoolekogu valmistab vanematele ette üleskutse hoolekokku kandideerimiseks ning
selgitab ka klasside esindajate valimise ideed. Sügisestel klassikoosolekutel valitakse igast
klassist üks lapsevanemate esindaja, kes jääb sillaks hoolekogu ja klassi vahel.
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4. Kalamaja PK värbamise juhend
Hoolekogu andis oma heakskiidu koolijuhi esitatud dokumendile nimega “Õpetajate,
tugispetsialistide, õppealajuhataja ning teiste töötajate vabade ametikohade täitmise kord”
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