KÄINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU
Protokoll nr 2
Koht: Käina Gümnaasium
Algus: 17.00
Lõpp: 19.15
Koosoleku juhataja: Ilmi Aksli
Koosoleku protokollija: Ly Meldorf
Hoolekogu liikmed:
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Anneli Sadam
Eva Raidma
Kristi Raudvee
Kaia Põtter
Tõnu Otto
Urmas Saarna
Ilmi Aksli
Tiit Kopli
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Koosolekule kutsutud isikute nimed koos ametinimetusega:
Ene Urman
Urve Pärnamaa

direktor
õppealajuhataja

Kinnitatud päevakord:
1.
Käina kooli põhimäärus
2.
Käina kooli arengukava
3.
Juhtimisalase rahulolu küsitluse läbiviimine
4.
Küsitlus lastevanematele
5.
Muud küsimused
1.

Käina kooli põhimäärus

Eva: kommenteeris põhimäärust.
Hoolekogu parandusi ei teinud. Saata volikogusse kinnitamiseks.
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2.

Käina kooli arengukava

Ene: kommenteeris arengukava
Ilmi: 01.01-31.12.2016 algab Hiiumaa noorte ettevõtlikkust arendav programm. Maikuus
toimub infopäev. Käina kool võiks selles osaleda.
Ly: Arengukavasse võiks sisse minna jõusaali vajadus, et õpilased vahetunnis ennast rohkem
liigutaks.
Viia sisse parandused ja saata volikogusse kinnitamiseks.
3.

Juhtimisalase rahulolu küsitluse läbiviimine

Eva: kommenteeris
Oma tööga on kooli töötajad rahul, kolleegidega saadakse hästi läbi, IT-vahenditega ja
töökeskkonnaga ollakse rahul . Rahul ei olda töötasuga, gümnaasiumi kadumisega, hoolekogu
töö ei ole piisavalt nähtav. Juhtkonna poolt vajatakse rohkem märkamist ja tunnustamist,
samuti oodatakse tagasisidet töö kohta.
4. Küsitlus lastevanematele
Arutluse käigus tekkisid järgmised küsimused, mida hoolekogu sooviks näha lastevanemate
küsitluses.
Kuidas muuta hoolekogu töö nähtavamaks? Kas külastate kooli kodulehte ja kui tihti? Kas olete
pöördunud hoolekogu poole? Kas olete kursis hoolekogu otsustega. Kelle poole pöördute kui on
mure? Kas soovitakse hindamisel trimestreid (head ja vead)? Kas soovitakse 4 või 5 vaheaega
(mida kaasa toob)? Kas soovitakse paberil tunnistust? Kas teie laps on tarbinud alkoholi? Kas
pooldate osalist või täieliku nutiseadmete keeldu koolis?
5. Muud küsimused
Eva: Kas õpetajad ikka järgivad, et ei oleks kolme kontrolltöö päevas?
Urve: Õpilased peavad ise ka õpetajale seda ütlema, sest õpetaja ei pruugi teiste ainete
kontrolltöö aegu teada.
Ly: Kas tunnikontrolle saab järgi teha, kui õpilane on haige olnud. Praegusel juhul õpilane teeb
kooli tulles koos teistega tunnikontrolli ja võib saada seetõttu halva hinde kuna puudus?
Urve: Õpilane peaks ise seda õpetajale ütlema, et puudus ja ei saa tunnikontrolli teha.
Eva: Kui toimub õpilasele teadmata asendustund, kas siis on sellel õpetajal õigus teha
tunnikontrolli.

Urve: Võib teha, aga halbu hindeid ei tohiks sisse panna.
Ilmi: Mis kellaks peab olema info e-koolis?
Urve: Kella neljaks üks päev enne tundi.
Urve: Õpilased võiksid rohkem tulla konsultatsiooni.

Ilmi Aksli
Koosoleku juhataja

Protokollis Ly Meldorf

