
 

KÄINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU 
Protokoll nr 10    29.08.2016  

 

Koht: Käina kool 

Algus: 16.00  

Lõpp: 18.10  

Koosoleku juhataja: Ilmi Aksli  

Koosoleku protokollija: Jana Uuskari  

Külalised: vallavanem Omar Jõpiselg, kooli direktor Ene Urman,  õppealajuhataja Urve Pärnamaa 

Hoolekogu liikmed: 

Tiit Kopli puudus tööülesannete tõttu 

Tiiu Käsn puudus (põhjus teadmata) 

Ly Meldorf kohal 

Kaia Põtter puudus tööülesannete tõttu 

Eva Raidma kohal 

Urmas Saarna kohal 

Anneli Sadam kohal 

Elis Tisler puudus tööülesannete tõttu 

Jana Uuskari kohal 
 

Päevakord: 

1. Käina Kooli põhimäärus – kooskõlastuse andmine. 

2. Kooli staadioni renoveerimine;  lammutusmeetme projekt – hetkeseis. 

3. Muud küsimused. 

4. Käina Kooli pedagoogide rahuloluküsitluse kokkuvõte. 

 

1. Tutvunud Käina Kooli põhimääruse muudatusega – § 8 lg 3 „õppeaasta koosneb trimestritest 

ja koolivaheaegadest“  – otsustas hoolekogu põhimääruse kooskõlastada. 

2.  Hoolekogu järelepärimisele vastas vallavanem Omar Jõpiselg. Sel nädalal (29.08 – 02.09) 

tuleb kummiasfalt, seda pannakse mitme kihina. Ametlikku avamist ei tule, Urve Pärnamaa 

sõnul toimub 13. septembril staadionil kooli spordipäev.   

Seoses staadioniraja tõstmisega on vaja kaugushüppekasti samuti pisut tõsta, sellega tegelevad 

oma maja inimesed – Andres Juhe ja Eimar Saar. 

Omar Jõpiselg  teavitas hoolekogu liikmeid sellest, et sel aastal Käina Koolile 

lammutusmeetmest raha ei eraldatud, hoolekogu liikmed said lugeda ka haridusministeeriumi 

(Kalle Küttis) vastust projektile. Vallavalitsus tegeleb selle küsimusega edasi. Aga kuna meie 

projekt sisaldas ka vana staadionimaja lammutust ja uuega asendamist, siis selleks on vaja leida 

vahendid oma eelarvest.  Pärast staadionimaja põhjalikku ülevaatust kooli, vallavalitsuse ja 

vilistlaste esindajate poolt jõuti järeldusele, et praeguse staadionimaja seinad on päris heas 

korras, küll tuleb vahetada katus, aknad ja uksed ning valada uus põrand. Samuti oleks vaja viia 

staadionimajja elekter. Selleks on vaja hinnanguliselt leida 7-8 tuhat eurot. Vilistlaste esindaja 

Kaia Põtter lubas kaasta renoveerimisse ka vilistlasi. Kui tahta aga päris uut staadionimaja, siis 

läheks see maksma ~25 tuhat eurot. Kaia Põtter on e-kirja teel esitanud ettepaneku luua vallas 

ametikoht hooldustöölisele, kes tegeleks staadioni hilisema korrashoiuga ja võib-olla ka kõigi 

valla spordiväljakute korrashoiuga kasutusperioodil ( mai-sept. ). 



Urve Pärnamaa ja Ene Urman tundsid muret, et kooliõu on avatud kõigile ja nädalavahetuseti ei 

kasutata seda mitte sihipäraselt. Kui staadionikate on vahetatud, siis kuidas tagada, et sellele 

koolivälisel ajal autodega sõitma ei minda; et kas oleks võimalik näiteks võimla juurde paigutada 

väravad. Arutelu käigus jõuti otsusele, et väravaid ei saa paigaldada, aga probleemi saab ehk 

lahendada ka betoontõketega. 

Eva Raidma rõhutas, et kui staadionil on pahandusi tehtud, tuleb kindlasti politseid sellest 

teavitada. 

3. – Hoolekogu 2016/2017 aasta tööplaan on sarnane eelmise aasta tööplaaniga – hoolekogu 

koguneb koosolekule vähemalt neli korda aastas, kui tuleb kiireloomulisi küsimusi, 

korraldatakse erakorraline koosolek. (protokolli lisas) 

– Hoolekogu tundis huvi lastevanemate üldkoosoleku toimumise  kohta – see on planeeritud sel 

õppeaastal 16. novembriks. 

– Ene Urman andis ülevaate kooli projektidest, mis on sel aastal rahastuse saanud:  

- Kooliteatri tegemisteks KULKA-st,  

- õpilaste preemiareisiks põllumajandusministeeriumilt,  

- südamenädala korraldamiseks,  

- kooriühingu projekt kooride tegevuse finantseerimiseks,  

- Eesti-Läti-Leedu NordPlus  koostööprojekt „Water Safe Life“, millest võtavad osa 

VI-VII klassi õpilased,  

- Progetiigrilt algklasside robootikaks,  

- EOK ja Coca-Cola ühisprojektist spordivahendite soetamiseks (sulgpalli ja discgolfi 

vahendid),  

- KIK-ist puhta vee  projektile,  

- Erasmus+ koostööprojektile 7 riigiga.     

4. Kevadel korraldas vallavalitsus kooli pedagoogidele taas rahuloluküsitluse, seekord oli 

küsitlus elektroonne. Eva Raidma tutvustas selle tulemusi. Töötajad on oma tööga rahul, samuti 

töökohaga ja omavaheliste suhetega. Probleemidena kerkisid esile juhtkonna omavahelised 

suhted ja see, et inimesed ei tunneta, et nende tööd väärtustataks. Ka on inimesed huvitatud 

rohkem ainealastest koolitustest, kuid riikliku koolituste rahastamise süsteemi muutumise järel 

on see vähenenud finantside tõttu raskendatud. Riiklikud tasuta koolitused on peamiselt 

aineülesed ja nendest ei olda huvitatud. 

Ka tuli küsitlusest välja, et inimesed vajavad oma tööle tagasisidet, hoolekogu järeldas sellest, et 

töötajate arenguvestlused tuleb siiski taastada, sest see on parim võimalus inimestele tagasisidet 

anda. 

5. Järgmine korraline hoolekogu koosolek toimub novembris. 

 

 

 

__________________________ 

Ilmi Aksli 

Koosoleku juhataja 

 

 



Lisa: Käina Kooli Hoolekogu tööplaan 2016/2017 õppeaastaks 

Käina Kooli hoolekogu tööplaan 2016/2017 õppeaastaks 

Käina Kooli hoolekogu koosseis: 
 
Ilmi Aksli - Käina Vallavolikogu esindaja, hoolekogu esimees 
Tiit Kopli - ettevõtjate esindaja 
Tiiu Käsn -lastevanemate esindaja   
Ly Meldorf - lastevanemate esindaja 
Kaia Põtter - lastevanemate esindaja 
Eva Raidma - Käina Vallavalitsuse esindaja 
Urmas Saarna    - vilistlaste esindaja 
Anneli Sadam  - õpetajate esindaja 
Jana Uuskari -  õpetajate esindaja 
                 - õpilasesinduse esindaja 
 
Hoolekogu tegevuse eesmärk: hoolekogu on kooli juures alaliselt tegutsev organ, kelle 

ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli 

toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja 

jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Käina Kooli hoolekogu 

eesmärgiks on Käina Kooli arendamine ümbritsevat keskkonda hoidvaks ja paikkondlikke 

traditsioone väärtustavaks haridusasutuseks, kus kogukonda kaasatakse kõigisse tegevustesse. 

Hoolekogu töö lähtub põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, teistest haridusalastest 

õigusaktidest, kooli põhimäärusest, Käina Kooli hoolekogu moodustamise korrast ja 

töökorrast ning Käina Kooli arengukavas välja toodud eesmärkidest. 

Hoolekogu täidab talle seaduste ja nende alusel välja antud õigusaktidega pandud ülesandeid 

ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks. 

Tegevused 2016/2017 õppeaastal: 

 

Tegevuse sisu Tähtaeg Vastutaja/kaasatud 

1. Hoolekogu koosolekute 
korraldamine 

Korralised koosolekud 
toimuvad augustis, 
novembris, jaanuaris ja 
mais; vajadusel toimuvad 
lisakoosolekud ja e-koosolekud 

HK esimees  / 
HK liikmed, direktor 

2. Hoolekogu koosoleku 
kutsete saatmine; 
protokollide arhiveerimine, 
otsuste koostamine, 
tööplaani avaldamine kooli 
kodulehel 

Kutse esitatakse hoolekogu 
liikmetele hiljemalt 1 nädal 
enne ja protokoll hiljemalt 2 
nädalat pärast koosolekut; 
tööplaan avaldatakse kooli 
kodulehel hiljemalt 1 nädal 
peale hoolekogus 
heakskiitmist  

HK esimees  /direktor 

3. Hoolekogu protokollide 
vormistamine ja liikmetele e-
posti teel saatmine 

Hiljemalt 10 kalendripäeva 
jooksul pärast koosolekut. 

Koosoleku protokollija 

4. Hoolekogu eelmise 
õppeaasta 
jooksul tehtud töö 

15. september 2016 HK esimees  / 
HK liikmed 



aruande projekti 
koostamine 

5. Hoolekogu 2015/2016 
õppeaasta jooksul tehtud töö 
aruande kinnitamine, 
aruande esitamine 
lastevanemate 
üldkoosolekule  
 

November 2016 HK esimees  / 
HK liikmed 

6. Hoolekogu 2016/2017 
õppeaasta 
tööplaani projekti 
koostamine ja kinnitamine  

September 2016 HK esimees  / 
HK liikmed 

7. Kooli 2017.a. eelarve 
kava projekti kohta arvamuse 
andmine 

September 2016-jaanuar 2016 HK esimees  / 
HK liikmed 
 

8. Arvamuse avaldamine 
kooli sisehindamise aruandele 

August 2017 HK esimees  / 
HK liikmed 

9. Õppekava arutelu Mai 2017 HK esimees  / 
HK liikmed 

10. Õpilasesinduse 
initsiatiividele kaasaaitamine 

Vajadusel/pidev HK liikmed 

11. Õpetajate arvamuste ja 
Ettepanekute kogumine ja 
edastamine hoolekogule, 
vajadusel õpetajate 
teavitamine 
hoolekogu otsustest 

pidev Õpetajate esindajad  

12. Lapsevanemate 
arvamuste ja ettepanekute 
kogumine ja edastamine 
hoolekogule, vajadusel 
vanemate teavitamine 
hoolekogu otsustest sh 
vanemate e-posti listi 
vahendusel 

pidev HK liikmed 

13. Infovahetus volikogu ja 
hoolekogu vahel, vajadusel 
volikogu teavitamine 
hoolekogu otsustest ja 
hoolekogu teavitamine 
volikogus arutatust ja 
otsustatust 

pidev HK esimees   

14. Õpilaste arvamuste ja 
ettepanekute kogumine ja 
edastamine hoolekogule, 
Infovahetus õpilasesinduse ja 
hoolekogu vahel, vajadusel 
õpilasesinduse teavitamine 
hoolekogu otsustest ning 
hoolekogu teavitamine 

pidev õpilasesinduse esindaja 



õpilasesinduses arutatust ja 
otsustatust. 

15. Vilistlaste arvamuste ja 
ettepanekute kogumine ja 
edastamine hoolekogule, 
vajadusel vilistlaste 
teavitamine hoolekogu 
otsustest. 

pidev vilistlaste esindaja 

 


