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PÄEVAKORD

1. Hoolekogu roll koolielus
2. Kohal algatatud küsimused

1. Hoolekogu roll koolielus
Arutleti, millised ootused on hoolekogule, hoolekogu töö tõhustamine. Kuidas ja milline oleks
iga liikme panus hoolekogu töösse. Arengukava arutelu töögruppidest selgus, et hoolekogu
töö ei ole piisavalt nähtav.
Vanemate kaasatus kooliellu
Eelmise arengukava perioodi üks eesmärke oli suurendada vanemate kaasatust kooliellu.
Eesmärki ei ole täidetud, kuidas jõuda eesmärgini?
Vanematekogu
Arutelus, kuidas vanemaid paremini kaasata, jõuti vanematekogu loomise ideeni.
Vanematekogu toimib mitmes Tartu kogukonnakoolis. Vanematekogu võimalus on panustada
kooliellu ühistegevuse raames – laadad, spordipäevad, tuluõhtud, ametite tutvustamised jms.
Eelinfo vanematele ja õpetajatele vanematekogu loomise plaanist. Korraldada kevadel
kohtumine õpetajatega ja infopäev või infoüritus, et näha kui suur huvi on vanematekogu
moodustamiseks. Infopäevale kutsuda Tartu vanematekogude aktiivsed liikmed kogemust
jagama.
Hoolekogu töö tõhustamaks muutmine
Hoolekogu tööd analüüsides jõudsime järelduseni, et vajalik on koostada kooliaasta lõpuks
hoolekogu järgmise aasta tööplaan. Plaan koostatakse kuude lõikes, igas kuus mõni
peateema, sügisel vaadatakse plaan üle, aasta jooksul lisanduvad jooksvad küsimused.
Tööplaan ja koosolekute ajad aasta lõikes pannakse üles kooli kodulehele.

Käidi välja ka idee hoolekogu poolse tunnustuseks (äramärkimine, tänukiri, rahaline või
esemeline kingitus vm) kord aastas tublile inimesele koolis – õpetaja või õpilane.
Motivatsioon
Markus rääkis õpilasesinduse (ÕE) kogemusest ja õpilaste kaasamisest kooliellu. ÕE
juhendaja on huvijuht.
Reaalne ettepanek lapsevanemate kaasamiseks on kaasata hoolekogu ja vanemad õuesõppe
vahendite soetamisel - materjal või töö vms. Eelarvesse ei mahtunud.
Ühisväärtuste sõnastamine – vald, lapsevanemad, õpetajad, mis on see, mida me kõik üheselt
mõistame ja hindame.

2. Kohal algatatud küsimused ja teemad
Arutati toitlustushanke seisu, NPK ja Gümnaasiumi hoolekogude esindajad komisjoni.
Märtsis koolitatakse kolm 6. klassi õpilast mängujuhtideks „Liikuma kutsuv kool“ programmi
raames , kes järgneval 3 aastal pakuvad kaasõpilastele tegevusi vahetunniks.
Järgmine hoolekogu:
Teema: vanematekogu postulaadid – Kati ja Ilona uurivad välja, kuidas käib elu Tartu koolide
vanematekogus
Igal teisipäeval kell 14.40 õpetajate aruteluring, hoolekogu võiks võimaluse korral kohale
minna, et õpetajatega vestelda vanematekogu loomise ideest.
Meeldivad kogemused seoses kooliga – iga hoolekogu liige saab öelda midagi head kooli
kohta ☺
„Tänane hoolekogu koosolek oli edasiminek ja tore!“
„Arengukava arutlusel genereeritud mõtted head, andsid positiivse laengu“
„Õpetajatel oli hea meeskonnakoolitus, koolitus jätkub“
„Otsus, et hakkame vanematekogu loomise nimel tööd tegema, on positiivne“
„Õuesõppe vahendite arutelust tekkis uus projektiidee“
„Tänan õpetaja Reet-Ingrid Haamerit, kes võtab ette klassi ühiskülastuse Eesti Laulu
peaproovi vaatama“
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