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Päevakord:
1. Kooli (ja lasteaia) toitlustamine
2. Hoolekogu tööplaan 2018/2019 õppeaastaks (lisa 1)
3. Kooli direktori ülevaade lõppenud kooliaastast ja edaspidistest sihtidest
1. Käina kooli ja Käina lasteaia toitlustamisest.
Ilmi Aksli küsis direktorilt, kuidas on õpilased toitudega rahul. Direktorini ei ole jõudnud
mingit nurinat, küll on Pille Näksi teadlik, et lasteaiast on päritud toidu erisuste võimalikkuse
kohta. Lapsevanemad sooviksid rohkem teada erisuste rakendamise kohta.
I. Aksli teavitas hoolekogu liikmeid hiljuti Kärdla Põhikooli õppeköögis toimunud koolitusest
Hiiuma lasteasutuste kokkadele, Käina Kool oli hästi esindatud. Peamiseks koolitajaks oli
Surju Põhikooli kokk. Meie kooli kokad on direktori sõnul valmis tegema menüüs ka
täiendusi (nt smuutisid), selleks on vaja soetada uut köögitehnikat. Eelarves on selleks ka
pisut raha planeeritud.
Triinu Schneider küsis, kas on tehtud ka arenguvestluste koolitoidu küsimuse osas
ülekooliline kokkuvõte või analüüs, direktor vastas eitavalt.
Jana Uuskari avaldas arvamust, et kooli koduleheküljel võiks olla kokkuvõte nii toimunud
toitlustamisealasest koolitusest kui ka toidu erisuste võimaldamisest (või kooli FB leheküljel).
2. Hoolekogu tööplaan 2018/2019 õppeaastaks.
Hoolekogu kinnitas tööplaani sellisena, nagu oli laiali saadetud. (vt lisa 1)

3. Kooli direktori ülevaade lõppenud kooliaastast ja edaspidistest sihtidest
Käina Kooli direktor Joel Pulk andis kokkuvõtte 2017/2018 õppeaastast.
 Kooli jaoks on jätkuvalt probleem sisehoovi kasutamine õhtuti ja nädalavahetustel.
Mootorsõidukite sisehoovi pääsemise takistamiseks oli võimla ja rattahoidla vahele
tõmmatud kett, sellest on nüüd jagu saadud. Kaamerad on küll koolihoovi paigaldatud,
kuid tehnika on vananenud ning ei võimalda pildi taasesitamist. Hoolekogu soovitus –
informeerida politseikonstaableid, et nad kooli sisehoovil rohkem silma peal hoiaks
ning direktoril võtta hinnapakkumised väravate paigaldamiseks ning uue
kaamerasüsteemi hankimiseks. Ja/või võtta hinnapakkumine turvafirmadelt (Falck,
G4S) ööpäevaringse valve korraldamiseks (pakuvad nii turvakaamerate süsteeme kui
ka menetlevad juhtumeid). Võib kaaluda ka administraatori töökoha loomist
ööpäevaseks valveks.
J. Pulk ütles, et esialgu on probleemide lahendamiseks muutmisel Eimar Saare tööaeg,
see oleks kell 11-19.
 Jätkuvalt on päevakorral ka välijõusaali rajamine kooli sisehoovi, osavallavanem
Omar Jõpiselg on lubanud, et mingid seadmed soetatakse juba sel – 2018. aastal.
Hoolekogu liikmed lubasid osavallakogus seda meelde tuletada. T. Schneider on
valmis abistama ka nt projekti kirjutamisel Leaderi programmi.
Välijõusaali rajamisel kerkib taas ka koolihoovi turvalise ja sihipärase kasutamise
teema, võib-olla saaks neid teemasid ka siduda ühte projekti.
 Suvel pakub kool ka majutusteenust. Õpetajad ei ole rahul klassiruumide kasutamisega
majutuseks, kuna puuduvad võimalused klassis oleva vara eemaldamiseks – enamusel
klassiruumidest ei ole abiruume vahendite paigutamiseks ja iga aastal on majutuste
järgselt probleeme olnud. Juuli kolmandal nädalal on koolis Hiiu Folgi grupid
kolmapäevast kuni esmaspäevani. Augustis sel aastal kahel korral tantsulaager.
Tantsulaagri korraldajad kahjuks ei mõista, et augusti lõpus (pärast 20. augusti) ei ole
koolil võimalik suurt hulka majulisi vastu võtta, kuna õpetajatel on puhkused läbi ja
vaja on kabinettide töökohti uueks õppeaastaks valmistumiseks. Hoolekogu ei toeta
kabinettidesse majutamist. Võimalik ööbimiseks kasutada võimlat, pikapäeva klassi,
tagumist fuajeed, koridore juurdepääsuga pesemisvõimalustele.
 Sügisel alusab tööd uus sotsiaalpedagoog (0,5 ametikohta) Anu Hülg, kes hakkab
majas olema kolmel päeval nädalas, samuti alustab tööd eripedagoog-logopeed (0,5
ametikohta?) Lii Nõmme; ei ole täidetud abiõpetaja 0,5 amtikohta, kuna konkursile ei
laekunud ühtki avaldust. Hoolekogu tegi ettepaneku veel kord konkurss välja
kuulutada.
Uus muusikaõpetaja Ulvi Tamm töötab kahel päeval nädalas Kärdla Põhikoolis ja
kolmel päeval nädalas Käina Koolis.
Selgunud on, et lapsehoolduspuhkusel viibiv huvijuht L. Valting lõpetab töösuhte
Käina Kooliga. Vaja samuti kuulutada välja konkurss huvijuhi leidmiseks. Hoolekogu
tegi direktorile ülesandeks konkurss välja kuulutada ja uurida, kuidas juriidiliselt on
õige toimida (K. Västrik on huvijuhi asendaja asendaja).
 Sel aastal tuleb teha uus kooli arengukava, plaan alustada augusti lõpus.

Direktoril eesmärk ka õpilastele tutvustada rohkem kooli väärtusi, selleks igas kuus
plaanis kogunemine saalis. T. Schneider juhtis tähelepanu kooli riietusele – dressid ja
tossud ei ole koolis aktsepteeritad kooli riided. Kool on ametiasutus, mitte vaba aja
veetmise koht. Anneli Sadam kasutas oma viimase gümnaasiumiklassi õpilaste peal
šokiteraapiat – ostis Samaaria kauplusest roosasid, lillelisi jm tobedaid riideid ning kui
mõni õpilane tuli kooli dressides või muus mittesobivas rõivastuses, siis andis need
koolipäevaks selga. Õpilased said päris ruttu selgeks, millistes riietes on kooli lubatud
tulla.
 Õpetajate palgatingimustes toimub ühtlustamine. Ei ole veel selge, millal täpselt.
Suure tõenäosusega alates jaanuarist 2019. 1,0 ametikoha kontakttundide normiks 21
tundi nädalas. Räägitud on ka klassijuhatamise tasude ühtlustamisest. Volikogu
komisjonide aruteludes on olnud arvamusi, et igasugused lisatasud jäävad ära, kogu
töö peab mahtuma õpetaja ametikoha ja üldtööaja sisse. Arutelu tulemusena jõudis
Käina Kooli hoolekogu seisukohale, et lisatasud on vajalikud (vähemalt suuremates
koolides).
 Kool otsustas alustada õppeaastat 1. septembril, mis sel aastal on laupäev. Kindlasti
on vaja tellida buss(id), kuna liinibusside ajad ei klapi. 1. klassis hakkab õppima 21
õpilast, nende bussivajadus ei ole veel kaardistatud. Kokku asub sügisel koolipinki
ikka ~150 õpilast.
 Hoolekogu kiidab Käina Kooli õpetajaid õpilaste hea ettevalmistamise eest põhikooli
lõpueksamiteks.
 Sel aastal on kooli 160. juubel. Hoolekogu arutas erinevaid võimalusi aastapäeva
tähistamiseks. Aastapäeva tähistamise sündmused toimuvad 18.-20. oktoobril –
aastapäevajooks neljapäeval, 18. oktoobril, kooli sünnipäevapidu õpilastele 19.
oktoobril ja vilistlaste kokkutulek ning konverents 20. oktoobril.
Hoolekogu leidis, et aastapäeva kuulutus on vaja ruttu üles panna, et vilistlased teaksid
arvestada. Kasutada vilistlaste abi info jagamisel, samuti püsikuulutused kooli
kodulehel ja FB lehel, kuulutus Valla Teatajas. Hoolekogul oli ka ettepanek, et osa
peo osalustasust läheks kingituseks kooli IT ja spordivahendite uuendamiseks. Selleks
peaks avama uue konto. Vilistlased võiksid panustada ka oma toodanguga?
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