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Koosoleku kokkukutsuja: hoolekogu esimees Pille näksi  

Koosoleku juhataja: hoolekogu esimees Pille Näksi  

Võtsid osa hoolekogu liikmed: Tiiu Käsn (lastevanemate esindaja), Maiu Toomemäe (toetava 

organisatsiooni esindaja) Jana Uuskari (õpetajate esindaja), Liina Lepamaa (volikogu esindaja) 

Avaldasid arvamust kirjalikult: Triinu Schneider (vanemate esindaja), Helen Härmson 

(volikogu esindaja), Erle Martin (lastevanemate esindaja), Laura Tekla Mežule (õpilasesinduse 

esindaja), 

Puudusid: Liina Siniveer (lastevanemate esindaja), ja  Anneli Sadam (õpetajate esindaja). 

Külalisena: õppealajuhataja Urve Pärnamaa ja direktor Ermo Mäeots. 

 

Päevakord:  

1. Urve Pärnamaa ja Ermo Mäots tegid kokkuvõtte selle 2021 õppeaasta kohta/ distantsõppe  

2. Hoolekogu liikmete arvamus ja tähelepanekuid enda rollist tulenevalt eelneva õppeaasta 

kohta 

3. Esimesse klassi tulijad 

4. Lõpetajad 

5. Uued plaanid 

6. Koolitoit uuest õppeaastast 

7. Muud küsimused 

 

Päevakorrapunkt 1 

Urve Pärnamaa ja Ermo Mäots tegid kokkuvõtte selle 2021 õppeaasta kohta/ distantsõppe 

Ermo annab õppeaastast üle vaate. Aasta on olnud eriline. Juhtkonnaga on peetud 30 ja 

personaliga 34 koosolekut. Õpetajate koolitus on olnud minimaalne, kokku 11 päeva. 

Haiguspäevi personalil vähe, mis on rõõmustav. Kõik õpetajad on vaktsineeritud. Koostatud ja 

kinnitatud on kooli arengukava. Soov on alustada väikese saali projekteerimisega veel sellel 

aastal. EOK eestvedamisel on Käina kool liitunud programmiga - Sport koolis. Soov on liituda 

Tallina Ülikooli programmiga – Vaimse tervise arenguprogramm.  

Urve annab ülevaate õppekorraldusest. Koolis õpilasi 162, lõpetajaid 15, neist kaks kiitusega. 

Koolil on kasutusel erinevad tugisüsteemid, individuaal õppekavad, lihtsustatud õppekavad, 

õpitulemuste vähendamisi ja mõned vabastused vene keele õppest. Üks eripedagoog ja kaks 

muusikaõpetajat lahkuvad koolist. Psühholoogi vajadus on koolil suur. 

 

Päevakorrapunkt 2 

Hoolekogu liikmete arvamus ja tähelepanekuid enda rollist tulenevalt eelneva õppeaasta kohta 

Hoolekogu liikmed annavad teada kuidas neil on õppe sujunud. Oldi juba rohkem olukorraga 

kursis ja teati mis tuleb. Keskkonnad ja õppematerjalid olid ühtlustatud ja paremini 

korraldatud. 

 

Päevakorrapunkt 3 

Esimesse klassi tuljad 

I klassi on tulemas 20 last. Lisandumas on lapsi vaheklassidesse. Esialgsete prognooside 

kohaselt on järgmisel õppeaastal 175 õpilast. 

 

 

 



Päevakorrapunkt 4 

Lõpetajad 

11 juuni kell 16:00 on lõpetamine kooli sisehoovis. Piiranguid külalistele ei seata. Direktori 

vastuvõttu kohta info liikus kutsega, mis anti lapsele. 20 viielist last ja olümpiaadide võitjad 

on kokku saamisele kutsutud. 

 

Päevakorrapunkt 5 

Uued plaanid 

Viienda klassi klassijuhatajat veel ei ole 

Päevakorrapunkt 6 

Koolitoit uuest õppeaastast 

Tervise arengu instituudiga koostöös on valminud soovituslik kooli menüü. Kooli juhtkond on 

otsustanud katsetada, söökla kalkuleerib välja hinna ja siis kooli hindab uuesti. Lapsevanemaid 

teavitada eelnevalt toimuvast. 

Päevakorrapunkt 7 

Muud küsimused 

Kohustuslikud neli koosolekut on sel õppeaastal toimud. Vajadusel saab kool hoolekogu poole 

pöörduda lisa kokku saamiseks.  

Hoolekogu uuris kuidas uus koolijuht harjunud on. Direktor vastas, et kool oma suuruselt paras, 

personal ja õpilased on toredad, kool on väga heas korras (väga hästi hoitud), kiitis juhtkonda, 

kes on olnud töökas. Koolijuht on oma otsusega Käina kooli direktoriks tulla väga rahul. 

Investeeringud mis ehitust puudutavad on hetkel väga suure küsimärgiga kuna ehitushinnad on 

väga kõrgel. Väikese saali projektiga soovitakse siiski ühele poole saada. Inventari kohalt on 

kahte väikesesse klassi plaanitud projektide kaasabil uut mööblit. Plaanitakse minna üle 

ühekohalistele laudadel. Samuti soovitakse soetada uusi arvuteid. Kool plaanib testida õues 

toimivat õppeklassi. Kool ootab hoolekogult ettepanekuid kuidas lapsevanemaid kaasata 

rohkem kooli tegevustesse. Kindlasti jätkata kooli traditsioone: Tagasi kooli, Käina kooli 

jooks.  

Kui palju on Käina kooli ruumides õpilaste mahutavus. Urve teab aega kui koolis olnud 424 

õpilast.  Kool uurib infot ka vabadest korteritest Käinas kooli õpetajatele. 

 

/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 

Pille Näksi              Maiu Toomemäe   

hoolekogu esimees          protokollija 


