
KÄINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU 

                                                                       Protokoll nr 1                                                      20.01.2015 

Koht: Käina Gümnaasium 

Algus: 19.00 

Lõpp: 22.10 

Koosoleku juhataja: Urmas Saarna 

Koosoleku protokollija: Ly Meldorf 

Hoolekogu liikmed: 

Jana Uuskari kohal 

Anneli Sadam kohal 

Eva Raidma kohal 

Kristi Raudvee puudus 

Kaia Põtter kohal 

Tõnu Otto puudus 

Urmas Saarna kohal 

Ilmi Aksli kohal 

Tiit Kopli kohal 

 

Koosolekule kutsutud isikute nimed koos ametinimetusega: 

Ene Urman direktor 

Urve Pärnamaa õppealajuhataja 

Omar Jõpiselg vallavanem 

 

Kinnitatud päevakord:  

1.       Muudatused hoolekogu töö korralduses 

2.       IT-alased muudatused koolis 

3.       Juhtimisalase rahulolu küsitluse läbiviimine 

4.       Õpiabi 

5.       Muud küsimused 

 



1.   Muudatused hoolekogu töö korralduses 

Omar: Hoolekogule tahaks uut hoogu sisse lükata, et vald ja kool saaks rohkem lapsevanemate 

tagasisidet. Hoolekogu esimehe töö peaks olema tasustatud või vähemalt kulude hüvitamine, 

kuni 60 eurot kuus. Samuti on oluline anda õpetajate poolset tagasisidet läbi hoolekogu 

lapsevanematele ja vallale. 

Urmas: Soovin loobuda hoolekogu juhtimise ülesannetest. Põhjendus: kaua olnud, paljud 

liikmed välja vahetunud, aega napib. 

Ene: Pakun uueks hoolekogu esimeheks  Ilmi Aksli.  

Ilmi Aksli andis nõusoleku ja hoolekogu valis ühehäälselt uueks esimeheks Ilmi Aksli.  

2.       IT-alased muudatused koolis 

Ene: Märtsist sooviks teha struktuurimuudatusi, et IT ametikoht jääks 0,5 ja haridustehnoloogi 

koht 0,5. Haridustehnoloogi abi vajavad õpetajad, sest nii palju on võimalusi ja peaksime ajaga 

kaasas käima. Seetõttu vajab kool inimest, kes saaks õpetada õpetajaid. Tahvelarvuti ei ole 

ainult mängimiseks vaid selle abil saaks väga palju õppida. Ja õpetajad peaksid seetõttu ka seda 

õppima.  

Urve: Praegu aktiivseid õpetajaid, kes sooviks osaleda on 5. 

Ene: Tahvleid on mõistlik rentida, mitte osta, et saaks laenutada pidevalt uut tehnoloogiat. 

Seadmeid peaks tulema 22 tk 

Omar: Finantsiliselt on mõistlik esimene ring välja osta. 

3.       Juhtimisalase rahulolu küsitluse läbiviimine 

Ene: Kairi Hiisi alustatud küsitluse, võiks ka sel aastal läbi viia, kuna sai palju tagasisidet. Võiks 

ehk olla veel mõned küsimused. 

Omar: Peaks tegema ka lastevanematele küsitluse. 

Jana: e-kooli kaudu saab teha. 

Urmas: Võiks kasutada sellist keskkonda, kus vastaja saab olla anonüümne. 

Ilmi: Lastevanemate küsitluses võiks küsida, milliseid keeli soovitakse õppida. Ja lisaks võiks 

küsida, et mis veel võiks küsida küsimustikus? 

Eva: Saadab juhtimisalase rahulolu küsitluse hoolekogule ettepanekute tegemiseks. 

Lastevanemate küsitluse koostab vald, läbi viib kool.                                         



4.  Õpiabi 

Eva: Koolikohustuse täitmisega õpilastel probleeme. Võiks olla 8-9 kl õpiabi võimalused. Kas 

Käina koolil oleks võimalus alustada tegelemist õpiraskustega õpilasega ja käitumishäiretega 

lastega?  

Ene: Lihtsustatud õppekava täiesti teine -> tavaklassis ei saa õpetada. 

Ly: Vald võiks leida individuaalseteks tundideks ressurssi. 

Eva: Koolitust pakkuda lapsevanematele, õpetajatele. Suurte laste pikapäevarühm – et teeks 

ära kodused ülesanded. 

Urmas: Õpilased ei oska õppida. Lapsed ei loe raamatuid! 

Omar: Kui vanematel ei ole aega oma lastega tegeleda, siis on see valla probleem. 

Urve: Karjääriõpe 9. klassile. 

Eva: Töötukassa nõustab karjääri alal kõiki soovijaid. 

Anneli: Mulle meeldiks, kui käitumishäirete ja õpiraskustega lapsed saaksid eraldi õppida, siis 

saaks tavaliste õpilastega korralikult õppetööd teha. 

Urve: Peab ka leidma võimaluse, kuidas tublidele õpilastele rohkem pakkuda. 

Anneli: Kui PK õpetajal ei ole täis kohta, siis ei ole varsti spetsialiste. 

5. Muud küsimused 

Urve: Kas oleks keegi, kes võiks malet või kabet juhendada? 

Eva: Võiks küsida lastevanematelt ehk keegi oskab kabet või malet juhendada? 

Ilmi: Koolitoit? 

Ene: Kool on väga rahul, toit maitsev. Küsitlus viidi laste hulgas läbi, lapsed väga rahul 

toitudega. 

Ene: Tahaks toite kaasajastada – pastad, püreesupid. 

Laste lemmik supid: frikadelli, borš, seljanka, hernesupp, hakklihasupp, kalasupp 

Parimad: kana, kartulipuder, maksakaste, pikkpoiss, guljašš 

Magustoidud: saiavorm, jäätis, kissell 



Ene: Staadioni maja väga halvas olukorras. Peaks rahastust otsima. 

Jana: Moodul maja odav lahendus. 

Omar: Kui väga kulukas ei ole, siis saab selle ju valmis teha. 

Ilmi: Järgmiseks korraks arengukava teema. Uus koosolek aprillis. 

 

 

Urmas Saarna                                                                                  

Koosoleku juhataja              

 

 

 

Protokollis Ly Meldorf 


