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Koht: Käina Gümnaasium 

Algus: 15.00 

Lõpp: 16.05 

Koosoleku juhataja: Ilmi Aksli 

Koosoleku protokollija: Jana Uuskari 

Hoolekogu liikmed: 

Ilmi Aksli kohal 

Jana Uuskari kohal 

Anneli Sadam kohal 

Kaia Põtter kohal 

Urmas Saarna kohal 

Eva Raidma kohal 

Ly Meldorf puudus tööülesannete tõttu 

Tiit Kopli puudus – põhjus teadmata 

  

Külalised: 

Ene Urman kooli direktor 

Urve Pärnamaa õppealajuhataja 

 

Päevakord:  

1. Staadioni olukorrast 

2. Kooli reorganiseerimine 

3. Hoolekogu uued liikmed 

4. Muud küsimused 

 

1. Hoolekogu liikmed käisid koos vallavanema, spordikeskuse juhataja ja ehitajaga tutvumas 

staadioni olukorraga. Seis on üsna masendav. Muru on alles värskelt külvatud, kooli poolt on 

toimunud ka esimene kastmine. Jalgpalliväljakut ei saa kindlasti kasutada enne järgmist 

õppeaastat. Kaugust saab hüpata, kuuli samuti tõugata. Jooksurajad on täielikult amortiseerunud. 

Ehitaja käis vaatamas, kas uue rajakatte paigaldamiseks on vaja vana kate eemaldada või saab 

uue katte lihtsalt peale panna. Vallavalitsus jääb ootama hinnapakkumisi. Ehitustööd saab 

planeerida kevadeks või suveks. Hoolekogu hoiab edasistel arengutel silma peal.  

Kuna kogu renoveerimine on üpris kulukas, võiks kooli toetusfondi andmed avaldada nii valla 

kui kooli kodulehel, et vilistlastel oleks võimalik toetada. 

 

2. Direktor Ene Urman teavitas hoolekogu liikmeid kooli reorganiseerimisega seotud 

muudatustest – mis tehtud, mis teoksil. Alates 01. septembrist 2015.a on kooli ametlik nimi 

Käina Kool. Uus logo on olemas, koduleht on muutmisel (Peeter Roasto), kooli dokumentatsioon 

on samuti muutmisel. 



Hiiu Lehes on juba mainitud, et gümnaasiumi asemel tegutseb nüüd põhikool, hoolekogu leidis, 

et tuleks ka kooli poolt ametlik teade panna. Käesolevast õppeaastast on huvijuht Kairi Reintal – 

Laura Kivistu lapsehoolduspuhkuse ajaks. 

 

3. Kuna mitmel hoolekogu liikmel on lapsed juba Käina kooli lõpetanud ja nende side kooliga on 

kadunud, siis oleks vaja valida uusi liikmeid. Õpilaste esindajat ei ole samuti. Üks võimalus on, 

et uued lastevanemate esindajad valitakse lastevanemate üldkoosolekul, mis toimub oktoobri 

lõpul või novembri algul. Hoolekogu liikmed pakkusid välja, et lastevanemate esindaja võiks 

valida I klassi vanemate hulgast 1. septembril, kui nad kõik koolimajas on. 

 

4. Muud küsimused. 

- välijõusaal koolimaja õuele maksaks ~60 000.-€, vaja kirjutada hasarti projekt, omaosalus 15% 

- muudatused õppekavas – õppenõukogu ja õpilasesindus on läbi vaadanud, 

parandusettepanekuid ei olnud. Hoolekogu nõustub samuti, rohkem ettepanekuid ei tee. 

- koolivaheajad on vaid selleks aastaks (5 vaheaega), lastevanemate arvamus on küsimata. Kas 

jätkame edaspidi nelja või viie koolivaheajaga selgub pärast 2015/2016 õppeaastat. 

- vallavalitsus otsib jätkuvalt koolile psühholoogi, senikaua ostetakse vajadusel teenust või saab 

ülesandeid juurde lastekaitsetöötaja. 

- järgmine hoolekogu koosolek toimub septembri lõpus. 

 

____________________________  

Ilmi Aksli  

koosoleku juhataja 


