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Päevakord: 

1. Tagasiside 25.10.2021 Vormsi Lasteaed-Põhikooli hoolekogu protokollile 

2. Eelarve 

3. Info 

 

Päevakorrapunkt 1 

Hoolekogu esimees Veronika Isberg tutvustab päevakorda. Jaak Kaabel palub lisada postkontori 

võimaliku kolimise küsimuse päevakorda. Kõik poolt. 

Hoolekogu esimees V. Isberg teeb ülevaate eelmisest koosolekust, protokollist ja laekunud 

tagasisidest: Direktor tutvustas kooli ja lasteaia õppekava muudatusi ja tunnijaotusplaani eripärasusi, 

tunti huvi, kas seda tutvustatakse ka teistele lastevanematele. Protokollist ei loe välja, mis muudatusi 

on plaanis läbi viia õpetaja ja tugiisiku spetsialisti konkursi korraldamise korras. 

A. Hälvin esitleb veelkord Vormsi Lasteaed-Põhikooli õpetaja, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja 

kasvatustööalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise 

korra muudatusi. Eelmisel hoolekogu koosolekul tehti ettepanek täiendada p 2.3.2 alapunktiga 4 - 

kaks soovitajat ja nende kontaktid (p 2.3.2 on avaldusele lisatavate dokumentide loetelu, kehtiv punkt 

4 muutuks punkt 5-ks). Arutelu. 

J. Kaabel teeb ettepaneku, et edaspidi korralduste ja määruste muudatused märkida värviliselt sisse 

dokumentidesse, et oleks lihtsam jälgida. Eelmisele protokollile lisada juurde kooli õppekava ja 

lasteaia õppekava. 

Hoolekogu otsustas: 

1. 25.10.2021 Vormsi Lasteaed-Põhikooli hoolekogu protokollile lisada juurde kooli õppekava ja 

lasteaia õppekava. 

Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

Päevakorrapunkt 2 

Hoolekogu esimees V. Isberg annab sõna kooli direktorile A. Hälvinile, kes tutvustab järgmise aasta 

eelarve projekti ja toob välja olulisemad muudatused. 

Saabus Ene Sarapuu kell 14.40 



E. Palmpuu toob välja vajaduse 5 aastaku plaani kooli arengu kohta. Tekib arutelu, kus tuuakse välja, 

et kooli arengukava ei kajasta kõiki vajadusi ja on vaja täpsustavat  5 aasta tegevuskava (ehitus ja 

õppematerjalide varumis) kooli ja lasteaia kohta. Arutelu käigus puudutati võimalikku tööõpetusmaja 

katuse remonti. Tekkis arutelu, kas on mõistlik jupp haaval parandama hakata, pigem teha hoonele 

audit ja hinnata olukorda ning siis teha renoveerimisotsus. 

A. Hälvin tutvustab eelarves lasteaia tegevuskulusid ja õpetajate palgatõusu ja vajadust lisada 

muusika/liikumisõpetaja 0,2 kohta. Rajatiste remont on lükkunud edasi järgmisse aastasse, kuna 

tekkisid kommunikatsiooni probleemid. 

V. Isberg toob sisse teema kooli staadion- mis seisus, kes hooldab ja kes hakkab hooldama. Ene 

Sarapuu selgitas olukorda, ehitaja garantiid ja edasist hooldust teeb valla heakorratööde tegija kooli 

kehalise kasvataja õpetaja tellimusel. 

A. Hälvin tutvustab kooli eelarve muudatusi. Investeeringute all on plaanitud korrastada teede võrk 

ümber maja, kooli ventilatsioon ja lasteaia 8 -kujulise tee remont. Personalikulu ja struktuuri all 

nähakse palgatõusu, tugiteenuste kasutamist, logopeedi,  1,0 kohaga tugispetsialisti. Huvitegevuse alla 

on oluline kooli ja valla koostöö ning plaan kultuuritöötajaga läbi rääkida selle paremaks 

korraldamiseks. Meditsiinikulu tõus põhjustatud kiirtestide ostmisest, töötajate suunamisest 

töötervishoiukontrolli ja ka prillitoetusvajadus on suurenenud. Õppevahendite all on plaanis osta 

lisaks IT-tahvleid klassidesse, kus neid veel pole. 

Hoolekogu otsustas: 

1. hoolekogu on arvamusel, et kooli eelarve projekt tagab üldjoontes kooli põhiülesannete täitmise. 

Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

 

Päevakorrapunkt 3 

J. Kaabel palub vallavanem Ene Sarapuult selgitusi postkontori teemal. Vallavanem selgitab olukorda 

ja kinnitab, et teemaga on aeg maha võetud ja koolimajja ei plaanita kolimist kuigi pood läheb remonti 

kevadel 2022. 

Ene Sarapuu lahkub kl 15.52 

E. Palmpuu küsib päevatoiduraha hinna kohta. A. Hälvin selgitab, et hind on kulupõhine ja eks on 

oodata ka hinnatõusu kuna kaup läheb kallimaks. 

E. Kanarbik küsib 2 koka koostöö kohta. A. Hälvin selgitab, et praegu toimib olukord normaalselt. 

E. Koitla küsib lasteaia II korruse ruumide koristamise kohta, kuna lasteaial toimuvad seal 2-3 korda 

nädalas liikumistunnid ja ruumid on tihti koristamata. A. Hälvin annab teate edasi. 

Järgmine kokkusaamine jaanuar 2022 

Lõpp kl 16.30 

 

allkirjastatud digitaalselt     allkirjastatud digitaalselt 

/E. Kanarbik/       /V. Isberg/ 

Koosoleku protokollija     Koosoleku juhataja 

 


