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Päevakord:
1. Muud küsimused, erinevad (taas) üleskerkinud probleemid.
a) Hoolekogu esinaine Ilmi Aksli osales hoolekogude koolitusel Viljandis. Koolituse käigus anti
ülevaade hoolekogude muutunud rollidest ja ülesannetest, millest I. Aksli ka hoolekogu
liikmetele ülevaate andis. Esimeses järjekorras oleks vaja hoolekogul välja töötada tööplaan
(igaks õppeaastaks uus). Lepiti kokku, et meie hoolekogu saab kokku vähemalt neli korda aastas
(nõue on kaks korda aastas). Ülesannete hulka on lisandunud kooli eelarve kooskõlastamine (sel
aastal pisut hiljaks jäänud – eelarve on juba volikogus esimesel lugemisel), mis tähendab, et
kooli uue aasta eelarve projekt peaks igal aastal hoolekogule laekuma hiljemalt septembri
alguseks. Ka peaks kool esitama hoolekogule hinnangu andmiseks huvitegevuse plaani.
b) Hoolekogu esimeeste koolitusel räägiti ka erinevate piirkondade haridusasutuste kogemustest.
Mõnes väiksemas piirkonnas on mindud ka seda teed, et lasteaial ja koolil on üks hoolekogu –
nii nähakse probleeme komplekssemalt ning ka lapsevanemad on paremini kursis ja
ettevalmistatud, kui nende lapsed lasteaiast kooli lähevad. Käina vald siiski vist nii väike
piirkond ei ole, kuid haridusasutuste omavahelise tihedama koostöö huvides võiks isegi sellist
mudelit kaaluda.
c) Praegune Käina Kooli hoolekogu koosseis peaks täienema vähemalt ühe lapsevanema ja ühe
õpilaste esindaja võrra. Lastevanemate üldkoosolekul valitakse lastevanemate esindaja, I klassi
poolt on kandidaadiks üles seatud Tiiu Käsn. Õpilasesindus peab oma protokollilise otsuse
esitama kooli direktorile, kes omakorda esitab hoolekogusse liikmete lisamise taotluse
vallavalitsusele kinnitamiseks.
d) Jätkuvalt hoiab hoolekogu silma peal staadioni renoveerimisel. Hea uudis on, et
hasartmängumaksu nõukogu rahastab jooksurada. Konkureerivat taotlust kooli õuejõusaalile

(liikumisväljakule) seekord ei esitatud, järgmisse taotlusvooru 15. veebruariks 2016.a saab
tehtud.
e) Lastevanematele ei ole ikka selge, milliseid hindeid saab parandada ja milliseid mitte.
Hoolekogu jõudis seisukohale, et lastevanemate üldkoosolekul peaks kool (õpetajad) hindamise
aluseid selgitama.
f) Kooli toidu kohta erilisi kaebusi ei ole olnud – kokad teevad väga head tööd. Selge, et kõik
toidud ei saagi maitseda kõigile õpilastele ja ainult õpilaste lemmikuid samuti kogu aeg pakkuda
ei saa. Hoolekogu võtab taas tööplaani ka toitumise-toitlustamise jälgimise, samuti on plaanis
mõelda läbi, kuidas valla lapsevanemate tähelepanu juhtida tervislikule toitumisele. Ka
koolitoitlustamise põhimõtteid peaks võib-olla lapsevanematele tutvustama (milline menüü,
milliseid toiduaineid kasutatakse, kohaliku toidu tähtsus ja kasutamise võimalused, köögiviljadpuuviljad koolitoidus jne)
g) Nagu eelmisel koosolekul sai nimetatud – viie koolivaheaja küsimust ei ole lastevanematega
arutatud. Nüüd on selgunud, et tõepoolest on rahulolematuid. Ka huvikooliga ei ole vaheaegasid
kooskõlastatud – see tekitab probleeme huvikoolide töö korraldamises. Kuna mitmed huvikooli
õpetajad töötavad nii Käinas kui Kärdlas, siis neile oleks kindlasti parem, kui vaheajad on
vähemalt Kärdlaga ühtemoodi. Ettepanek katsetada viie vaheajaga tuli küll hoolekogult, kuid
vaheaegade ajad jäid täpsustamata. Kooli direktor lähtus eelkõige haridusseaduses nõutud 175-st
õppepäevast, millega õpetajate enamus nõusse jäi. Hoolekogu liikmete ettepanek on veebruari
vaheajale lisada kaks päeva – esmaspäeva ja teisipäeva, ning need kaks ärajäävat päeva lisada
juuni alguses õppeaasta lõpule. Samuti tegid hoolekogu liikmed ettepaneku panna küsimus
arutamisele lastevanemate üldkoosolekule.
h) Vestlusest jäi kõlama ka mõte, et kooliaasta lõpu nädalate tegevuste osas oleks vaja Käina
kooli ja huvikooli tihedamat koostööd (ja miks mitte ka kehalise kasvatuse ainesektsiooniga),
kuna võistlused, preemiareisid, klasside väljasõidud jm segab huvikooli eksamiperioodi, kui ei
ole eelnevat kooskõlastust tehtud. Lapsi on meil vähe, aga neis koolides õpivad ühed ja samad
lapsed, kes ei saa ju olla mitmes kohas korraga.
i) Õpilaste, haridustöötajate tunnustamine. Kooli kodulehel võiks olla väljas tunnustamise kord –
nt millistel tingimustel saab õpilane preemiareisile. Kuigi aastaid on tingimused olnud samad ja
kooli siseselt on asi selge, siis lapsevanematele ja ka õpilastele oleks vaja neid tutvustada. Samuti
peaks vallavalitsus töötama välja korra, mille alusel vallavanem kutsub õppeaasta lõpul
vastuvõtule. Kas see üritus on pigem suunatud Käina Koolile ja Käina Huvikoolile, või laiemalt
Käina Valla edukatele õpilastele (ka neile, kes õpivad teistes koolides). Kas kõik õpetajad
peavad olema vastuvõtule kutsutud?
j) Arenguvestlused. Kas koolil on oma kindel kord, kuidas tuleb neid läbi viia? Hoolekogu
soovib selle korraga (või eelnõuga) tutvuda, meil oleks samuti ettepanekuid. Lapsevanemate
hulgas on nurinat arvutipõhise arenguvestluse üle – see segavat tegelikku vestlust. Paljud
vanemad siiski soovivad arenguvestlusi. Paraku nende laste pered, kellel võib-olla oleks neid
arutelusid kõige rohkem vaja, sageli loobuvad. E. Raidma ütles, et eks neile tuleb siis
selgitustööd teha ja vajadusel ka otseselt suunata arenguvestlusele.
k) Veel erinevaid teemasid, ettepanekuid.
- õppeaasta lõpul võiks toimuda õpilastepoolne aasta õpetaja valimine, kes kutsutakse siis
vallavanema vastuvõtule.

- Vallavalitsusel on plaanis ümarlaud koolile, lasteaiale, vanematele, kus arutusel nii
kiusamine, laste vabaaja tegevused, aga ka laste ja vanemate kohustused. Praegu paistab nii, et
kõik kohustused lükatakse haridusasutuste peale stiilis – küll kool neist inimesed kasvatab, kuid
kas see peaks ikka nii olema. Ümarlaua peamiseks eesmärgiks oleks lastevanemate kasvatamine.
Ka võiks erinevaid spetsialiste kutsuda klasside lastevanemate koosolekutele.
- Miks ei või lapsed olla enne huviringi või trenni koolimajas (artikkel kooli kodulehel
„Järelvalveta lapsed koolimajas“). Kuhu nad siis peaksid minema? Ei noortekeskus ega
raamatukogu ole nii suured, et kõik ära mahuksid. Kogu aeg on lapsed koolis oma huvitegevuse
eel olnud, ka siis, kui oli poole rohkem õpilasi. Ja kui tundide ja treeningu vahele jääb nt 1 tund –
siis … võtab koti selga, marsib noortekasse ja asub kohe tagasiteele, et õigeks ajaks kohal olla?
Või kui noortekasse ei mahu, siis tiirutab Käina poe ümber? Aga talvel, kui õues on
miinuskraadid? Hoolekogu küsimus on: millised probleemid tuleb lahendada, et lapsed võiksid
koolis viibida?
- E. Raidma teavitas hoolekogu U. Kõivu kohtuotsusest.
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