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1. Järgmise perioodi eelarvega tutvumine
Hoolekogu liikmetel oli juba eelnevalt võimalus tutvuda eelarvega. Kohapeal küsiti
täpsustavaid küsimusi ning tehti parandusettepanekuid. Samuti otsustati pöörduda valla poole
märgukirjaga, milles tuuakse eraldi välja koolipsühholoogi ametikoha loomise vajadus ning
hoolekogu toetus selles osas.

2. Lennupõhine õpe
Endiselt saabub rahulolematut tagasisidet lapsevanematelt lennupõhise õppe osas.
Kurdetakse, et info ei liigu ning osadele õpilastele on suur kollektiiv liiga koormav. Õpetajate
poolt soov saada rohkem koolitust antud vallas. Jaanuaris planeeritud laiendatud
kokkusaamine lennupõhise õppe teemal; osalevad õpetajad, hoolekogu liikmed,
lapsevanemad.
Ettepanek korraldada hetkel 6. klassi lapsevanematele koosolek juba kevadel, mitte jätta
sügisesse kui süsteem juba käivitunud.

3. Kohal algatatud küsimused
Pikapäevarühma toitlustus – on tulnud tagasisidet, et pikapäevarühma toit on üheülbaline.
Samas pannakse südamele, et koolimaja peal enda kaasavõetud toidu tarbimine on keelatud,
söömine on lubatud söökla või kohviku pinnal.

Hoolekogu töö kajastamine vallalehes – hoolekogu esimees lubab tegeleda sellega, et
hoolekogu töö saaks kajastatud ka vallalehes.

Lapsevanemate kaasamine kooliellu – arutati, kuidas saaksid lapsevanemad kaasa lüüa või
abiks olla kooliüritustel või koolitundides, et ka lapsevanemad saaksid omavahel rohkem
tuttavaks ja tekiks kogukonnatunne. Pakuti välja: lapsevanemad tulevad rääkima oma ametist
või tegevusest; andmebaas vanematest, kelle juures saavad õpilased töövarjupäeval töövarjuks
olla; kaasalöömine kooliüritustel, nt tegevused ööl koolimajas; laadad jm.

Talvised ettevõtmised – külmade ilmade saabumisel ja püsimajäämisel on plaanis ka sel aastal
teha liuväli. Arvestades eelmise aasta vigu, võtab seekord liuvälja valmistamise enda peale
kool ise.

Hambaravi – Varem pakuti hambakontrolli koolihoones, sellest aastast aga vallamajas, mis on
kaasa toonud segadust ja rahulolematust. Koostöö teenusepakkujaga ei ole kõige parem.
Asjaga tegeletakse.

Rahvatants – on avaldatud soovi rahvatantsuringi osas. Kahjuks ei ole hetkel juhendajat.
Keegi lapsevanematest?

Meeldivad kogemused seoses kooliga – iga hoolekogu liige saab öelda midagi head kooli
kohta ☺
„HEV (hariduslike erivajadustega) lastega töö on imetabane. Ma olen sellega rahul. Mulle
meeldib hoolekogu!“
„Heli Leedjärv on nii tore õpetaja. … ja Liana Jõgar ja Kadri Luud ja…“
„Minu laps teatas ühel õhtul: „Tead emps, ma sain täna aru, et mulle meeldib matemaatika.
Õpetaja seletab nii hästi, et ma saangi aru.“ Aitäh, Mari-Liis Tulit!“

„Kiidan üleüldse õpetajaid. E-koolis on rohkem kiitusi ja märkamisi. On näha kui palju nad
energiat kulutavad“
„Hoolivust on palju koolis“
„Liitklass on meeltmööda, vaatamata teiste kõhklustele“
„Mulle meeldib, et hoolekogu on teadlik, pädevust ja entusiasmi jätkub. Unistus uuest
koolihoonest“

Kõigile kaunist jõuluootust!
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