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PÄEVAKORD

1. Toimunud küsitlused ja uue perioodi arengukava ettevalmistamine
2. Kohal algatatud küsimused

1. Küsitlused ja arengukava
Koosolekust oli palutud osa võtma õppealajuhataja Anneli Korela, kes tutvustas viimase 3
aasta jooksul täidetud küsimustikke (rahulolu, tagasiside jm) ning esitas kokkuvõtted saadud
vastustest. Vastuseid kasutatakse ka uue perioodi arengukava koostamisel.
Antud punkti juures arutleti ka lennupõhise õppe teemadel, mis endiselt kirgi kütab ning ka
hoolekogu siseselt ollakse nii süsteemi poolt kui vastu.
Otsustati, et lastakse 7. ja 8. klasside õpilastel anonüümselt kirjutada oma kogemustest ja
arvamusest seoses lennupõhise õppega.
Samuti korraldatakse laiema ringi ümarlaud, kuhu oodatakse lapsevanemaid, õpetajaid ja teisi
huvitatuid. Ümarlaua eesmärgiks on leida vastuseid kuhjunud küsimustele ning erinevad
osapooled saavad esitada oma poolt- ja vastuargumendid.
Täpsem info lähiajal.

2. Kohal algatatud küsimused ja teemad
Koosoleku teises pooles puudutati põgusalt juba traditsiooniks saanud teemasid:
Toitlustaja hange – Viimasel ajal on sagenenud kaebused toitlustuse osas (pesuvahendi lõhn
leival, värviline mahlajäätis magustoiduks, lahja söök pikapäevarühmas jm). Uus hanke
korraldamine kevadel. Vallale on edastatud soov kooli hoolekogu liikme kaasamiseks
hankekomisjoni töös, vastust pole.
Saksa keel – grupi avamiseks vajalik vähemalt 6 last. Kuna saksa keele huviringi küsimus on
meil ka eelnevalt koosolekutel üleval olnud, tuli nüüd üllatusena info, et sügisel olla saksa
keele huviring välja kuulutatud, kuid soovijaid ei olnud. Infovahetus?
Lapsevanemate kaasatus koolielus – kahepoolne koostöö. Heaks inspiratsiooniallikaks on
raamat „Rõõmuga kooli. Kodu ja kooli koostöö käsiraamat“ (Aune Valk, Kristel Ress, 2016)
Meeldivad kogemused seoses kooliga – iga hoolekogu liige saab öelda midagi head kooli
kohta ☺
„Uus muusikaõpetaja on tore“
„Lastele väga meeldib Öö Koolimajas, koos magamata öö ja juba legendaarse pilafiga“
„On hea kuulda, et õpetajad käivad ka juhtkonnas oma rõõme-muresid jagamas. Ja õpilased
käivad endiselt koolis!“
„Mul on hea meel, et kool on võimaldanud osadel lastel kehalist kasvatust eriprogrammiga
läbida“
„Ei ole küll otseselt meie kooliga seoses, aga väga tore ja silmaringi avardav oli lugeda
raamatut „Rõõmuga kooli“
„Uus muusikaõpetaja on tõesti tore. Ja me laulame nüüd selliseid uuemaid laule, mida me
isegi teame“
„Minul on olnud hea kontakt ja koostöö kooli eripedagoog Signega, kes aitab minu last tema
eripäraga“
„Vallas oli hiljuti ümarlaud, kus osalesid valla, lasteaia ja kooli spetsialistid. On hea meel, et
koostöövõrgustik töötab“
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