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1. Arutelu ja ettepanekud hoolekogu töö tõhustamiseks
2. Viis koolivaheaega, poolt ja vastu argumendid
3. Vallavalitsuse poolt läbiviidud küsitluse tulemused
4. Muud küsimused
1. Arutelu ja ettepanekud hoolekogu töö tõhustamiseks
Ilmi tõstatas küsimuse hoolekogu töö tõhustamisest kuna läbiviidud küsitluse põhjal on
õpetajaskonna hinnang hoolekogu töö kohta madal. Õpetaja Maarika Kiislar tegi ettepaneku, et
hoolekogu võiks aidata kaasa Käina kooli staadioni kordasaamisesse, sest lastel on praegu väga
halvad tingimused õues sportimiseks. Mure staadioni kehva seisukorra pärast suur. Vallavanem
Omar Jõpiselg pakkus välja, vald saab korda teha üks-kaks elementi aastas. Esimestena võiks
korda saada kaugushüppe kast ja kuulitõuke ring. Hoolekogu võiks vajadusel otsida sponsoreid
valla ettevõtete hulgast ja kaasata lapsevanemaid ning vilistlasi.
Maia Jõpiselg tegi ettepaneku viia laiendatud hoolekogu koosolekuid läbi tihedamini ja kutsuda
neile koosolekutele ka iga klassi lastevanemate esindajad.
2. Viis koolivaheaega, poolt ja vastu argumendid.
Ilmi Aksli kandis ette informatsiooni viiele koolivaheale üle läinud koolide kogemustest. Seni on
olnud vaid positiivsed vastukajad. Iga kool otsustab vaheaegade kuupäevad ise. Peamine
muudatus on selles, et tekib üks uus koolivaheaeg veebruari lõppu. Koolipere arutab võimalikku
viiele koolivaheajale üleminekut juunis ja annab tulemustest vallavalitsusele ja hoolekogule
teada. Vallavanema ettepanek, et vaheaega võiks katsetada üheks aastaks ja kui kõik osapooled
on rahul võib seda ka edaspidi rakendada.
3. Vallavalitsuse poolt läbiviidud küsitluse tulemused
Eva Raidma kandis ette vallavalitsuse poolt läbiviidud juhtimisalase rahulolu küsitluse
tulemused. Positiivne oli see, et üldiselt oli rahulolu võrreldes eelmise küsitluse tulemustega
paranenud.
4. Muud küsimused
Koolil on käsil õppekavade üle vaatamine ja uuendamine ja plaanis on neid tutvustada ja
arutada ka hoolekogus.
Käitumishäirete- ja õpiraskustega laste aitamiseks arutleti väikeklassi idee üle. Koolidirektor
uurib antud klassi loomise võimalusi. Aitamaks lapsi, kes vajavad individuaalset lähenemist ning
tagamaks korda klassides.

Arutleti ka tunnistuste ja e-koolist väljatrüki teemadel. Kas tunnistusi anda või mitte.
Arutati küsimust nutiseadmete kasutamise kontrolli alla saamiseks. Ettepanekuteks olid
nutiseadmete riiulite/taskute panek klassidesse, kuhu õpilane tunni alguses nutitelefoni paneb
ja kust ta tunni lõpus selle võtab. Kuidas toimida lapsega, kes ei pane oma nutiseadmeid tunni
alguses käest? Kooli juhtkond tegi ettepaneku viia karmistatud reeglid sisse alates esimesest
klassist. Ülejäänud klassides teha selgitavad koosolekud klasside kaupa, kutsudes kokku ka
lastevanemate koosolekud.
Probleemiks on ka lastevanemate üldkoosolekust vähene osavõtt. Kooli õpetajaskond pöördus
hoolekogu poole palvega mõelda sellele ja teha ettepanekuid, kuidas saavutada lastevanemate
aktiivne osavõtt lastevanemate üldkoosolekust.
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