
KÄINA KOOLI HOOLEKOGU 

                                                                       Protokoll nr 15                                        11.10.2018 

Koht: Käina Kool 

Algus: 17.00 

Lõpp: 18.00 

Koosoleku juhataja: Ilmi Aksli 

Koosoleku protokollija: Jana Uuskari 

Külalisena: direktor Joel Pulk 

Hoolekogu liikmed: 

Ilmi Aksli kohal 

Tiit Kopli puudus tööülesannete tõttu 

Tiiu Käsn kohal 

Hannes Maasel kohal 

Pille Näksi kohal 

Urmas Saarna kohal 

Anneli Sadam puudus tööülesannete tõttu 

Triinu Schneider puudus tööülesannete tõttu 

Jana Uuskari kohal 

Karl-Markus Kivioja puudus 

 

Päevakord:  

1. Info koolilt 

2. Uus liige hoolekogus. 

 

1. Info koolilt. 

a) Direktor andis ülevaate kooli 160. aastapäeva tähistamise ettevalmistusest. Ressursside 

poole pealt – pidu saab eelarvesse planeeritud summadega peetud, kuid aasta lõpu 

üritusteks raha napib. Hoolekogu soovitas direktoril lisaeelarvesse taotlus esitada – praegu 

lisaeelarve menetlus käib. 

b) Käina Vallavalitsuse poolt kehtestatud kooliruumide rendihinnad on sümboolsed, 

direktoril on ettepanek need üle vaadata ja tõsta, et reaalselt ka tulu tuleks. Kooliruumide 

kasutamine on päris aktiivne – autokool, mesinike koolitused jm, aga tulu praeguse 

hinnakirja alusel ei kata isegi kõiki kulusid. Hoolekogu seisukoht on, et olukorda, kus 

koolitused kasutavad hüvesid ja kool kannab kulud, ei peaks kindlasti olema. Tuleb 

võrrelda teiste koolidega ja hinnakiri nendega ühtlustada. Teema viia osavallakogusse. 

c) Õppimisest. Sel õppeaastal alates oktoobrist on Käina koolis 157 õpilast. On täheldada 

tendentsi, et mandrilt saadetakse/tulevad probleemidega õpilased Hiiumaale. Paljud 

vajavad üks-ühele õpet. Sellest õppeaastast on HEV-koordinaator (HEV – hariduslikud 

erivajadused) Urve Pärnamaa. Hoolekogu seisukoht on, et (õpi)last on vaja aidata 

võimalikult vara, muidu ei kujune õpioskust ja siis on juba veelgi raskem. Ka HEV 

rahastus on segane. 



d) Kooli arengukava uuendamisega tegeletakse, novembris toimub lastevanemate 

üldkoosolek. Jätkuvalt on probleem, et vanemad ei tule üldkoosolekule. Rohkem käiakse 

klasside koosolekutel, kuid üldkoosolekule ei jääda isegi siis, kui klassi koosolek on samal 

päeval. Kool on teinud pingutusi, kutsudes esinema spetsialiste erinevatelt haridusega ja 

laste kasvatamisega seotud aladelt, kuid kuulajaid on kahjuks vähe. 

Hoolekogu tundis huvi, kas koorilaul on tunniplaanis kohustuslik õppeaine või on huviring. 

Lapsevanemad on pöördunud hoolekogu liikmete poole erinevalt: on neid lapsi, kes ei taha 

käia, aga õpetaja sunnib ning ka neid, kes tahaksid, aga pole kutsutud. Õpetaja U. Tamm 

üritab taaskäivitada nii mudilaskoori, tütarlastekoori kui poistekoori ja kandideerib nendega 

ka 2019. aasta üldlaulupeole. Samuti kirjutab projekte lisarahastuse saamiseks. Kuigi 

koorilaulutunnid on tunniplaanis, siis tegutsevad need ikkagi huviringidena. 

Hoolekogu toetab koorilaulu traditsiooni jätkamist Käina koolis. 

2. Uus liige hoolekogus. 

Hoolekogu liige Tiit Kopli on esitanud avalduse end Käina kooli hoolekogu koosseisust välja 

arvata. T. Kopli on hoolekogus toetavate organisatsioonide esindaja. Organisatsioonidel 

esitada uus hoolekogu liige.  

 

 

____________________________  

Ilmi Aksli  

koosoleku juhataja 


