
Vormsi Lasteaed-Põhikooli hoolekogu protokoll 

 

Aeg 25.10.2021 

Kell 14.00 

Kohal: Ene Koitla, Joosep Valm, Kahro Tall, Johannes Adams, Ege Kanarbik, Elle Palmpuu, 

Jaak Kaabel, Veronika Isberg, Ene Sarapuu, Liina Jutt, Marit Vooremäe, Age Hälvin 

Koosoleku kokkukutsuja Vormsi Lasteaed-Põhikooli (edaspidi VLP) direktor Age Hälvin 

tutvustas päevakorda ja esimese punktina valida koosoleku protokollija. 

Ege Kanarbik tegi ettepaneku hakata ise protokollijaks. Kõik kohalolijad olid poolt. 

2. Age Hälvin teeb ettepaneku valida hoolekogule esimees ja aseesimees. Tehakse ettepanek 

esimehe kohale Veronika Isberg ja aseesimees Kahro Tall. Kõik kohalolijad olid poolt. 

3. Age Hälvin tutvustab päevakorda ja ettepanekut järgmiseks kokkusaamiseks. Toimub arutelu 

e-koosoleku ja protokollide digitaalallkirjastamise osas. 

Päevakorrapunkt-Lasteaia õppekava 

Age Hälvin tutvustab lasteaia õppekava muudatusi ning jagab protseduuriliste tegevuste kohta 

selgitusi. Igapäevane info edastatakse e-kooli kaudu ja aastaplaanid kodulehel või drive kaudu. 

Kõik kohalolijad olid muudatuste poolt. 

Päevakorrapunkt- kooli õppekava 

Age Hälvin tutvustab kooli õppekava muudatusi ja selgitab tunnijaotusplaani eripärasusi. Kõik 

kohalolijad olid muudatuste poolt. 

Päevakorrapunkt- õpetaja ja tugiisiku spetsialisti konkursi korraldamise kord 

Age Hälvin tutvustab sisse viidavaid muudatusi. Liina Jutt teeb ettepaneku lisada taustakontroll, 

Google, soovitajad, karistusregister. Sõna võtavad veel Jaak Kaabel, Ene Sarapuu, Ene Koitla ja 

Kahro Tall. 

Päevakorrapunkt- postipunkti võimalik kolimine koolimajja 

Age Hälvin annab sõna vallavanem Ene Sarapuule, kes jagab selgitusi tekkinud vajaduse kohta 

kolida postkontor poe ruumidest välja ja leida alternatiivne ruum koolimajas. Toimub elav 

arutelu, mille käigus hoolekogu liikmed ei toeta plaani kolida postkontor üle koolimajja- kuna 

tegu on haridusasutusega, praegu leviv viirus, turvalisuse küsimus ja veel esilekerkivad 

territoriaalsed probleemid (autode liikumine kooli ees). 

Päevakorrapunkt-Info 

Age Hälvin teeb ettepaneku järgmiseks kokkusaamiseks 16.11.2021 kell 14.00 

Ege Kanarbik- järgmise kokkusaamise teema võiks olla lasteaia ja kooli eelarve 2022a 



Joosep Valm- kooli ja lasteaeda mineva teede seisukord ja võimalik remont. Age Hälvin uurib 

saarevahilt, mis võimalused on olukorda parandada. 

Ene Koitla- menüü ei ole väljas. Age Hälvin uurib ja laseb kokkadel menüüd ülesse panna. 

 

Lõpp kl16.10 

 

Protokollija         Hoolekogu esimees 

Ege Kanarbik        Veronika Isberg 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 


