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KÄINA KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

Käina 04. juuni 2020 

Algus kell 18:00, lõpp kell 20:00 

Koosoleku kokkukutsuja: hoolekogu esimees Pille näksi 

Koosoleku juhataja: hoolekogu esimees Pille Näksi 

Võtsid osa hoolekogu Iiikmed: Siret Hiiemäe (õpilasesinduse esindaja), Erle Martin 

(lastevanemate esindaja), Liina Siniveer (lastevanemate esindaja), Tiiu Käsn (lastevanemate 

esindaja), Liina Lepamaa (volikogu esindaja), Maiu Toomemäe (toetava organisatsiooni 

esindaja), Jana Uuskari (õpetajate esindaja), Anneli Sadam (õpetajate esindaja) 

Puudusid: Triinu Schneider (vanemate esindaja) ja Hannes Maasel (volikogu esindaja) 

Külalisena: õppealajuhataja Urve Pärnamaa 

PÄEVAKORD: 

1. Haridus- ja kultuuri osakonnas on valmis saanud eelnõu, millega kehtestataks 

Hiiumaa vallas ühtne kord lasteaia, üldhariduskooli ja huvikooli direktori 

konkursi korralduseks. (28.05.2020 e-koosolekul) 

 

2. Hannes Maasel (volikogu esindaja) avaldus hoolekogus tagasi astumiseks. 

3. Distantsõppe möödumine koolis 

4. 9 klassi lastevanemate pöördumine, mida on analüüsinud kooli psühholoog 

Annika Väli 

5. Hoolekoguliikmete küsimused/ ettepanekud 

 

1. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus reguleerib direktori valimist üsna detailselt,   § 71 

lg 6 kohaselt on vaja arvamust ka üldhariduskoolide hoolekogudelt. Hoolkogul 

paluti eelnõule avaldada arvamust. 

 

Hoolekogul puudusid ettepanekud ning kiitsid ühtselt eelnõu heaks.  

 

2. Hannes Maasel vabastatakse hoolekogust ning valla volikogupoolt antakse teada, kes 

on uus liige. 
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3. Õppealajuhataja Urve Pärnamaa rääkis distantsõppest Käina koolis, kuidas see on 

siiani möödunud. Õppetöö veel kestab ning õpetajate tagasiside distantsõppe kohta tuleb 

alles peale õppetöö lõppemist 10. juuni. Üldjoontes möödus e-õpe positiivselt, õpiti 

vigadest ja ollakse paremini valmis, juhul kui peaks taas distantsõpe tulema. 

Videotundide tegemine ei olnud õpetajatele kohustuslik, keskkonnana kasutati Google 

Meet keskkonda. Kõige tulemuslikumad olid individuaalsed konsultatsioonid või siis 

konsultatsioonid väiksele rühmadele. Õppetöös kasutati ka keskkonda Classroom ning 

tulevikus soovitakse see keskkond siduda e-kooliga, et koormus oleks vähem emailidele 

ning et kõik õppimised oleksid mugavalt ühes kohas. Samuti seotakse e-kooliga ka 

Opiqu keskkond. Iga nädal toimusid õpetajatele ja kooli juhtkonna koosolekud. Alguses 

oli distantsõppe keerulisem, aga aja möödudes loksus kõik paika ja harjuti uue 

olukorraga. Distantsõpe oli väljakutse kõigile nii õpetajatele, vanematele kui lastele.  

 

4. 9 klassi lastevanemate pöördumine, mida on analüüsinud kooli psühholoog Annika 

Väli.  

 

9. Klassi lapsevanemad tegid pöördumise Käina Kooli direktori, õppealajuhataja, 

psühholoogi, sotsiaalpedagoogi, hoolekogu, Hiiuma valla haridus- ja kultuuriosakonna 

juhataja poole. Käina kooli lõpuklassi laste vanemad on mures õppetöö korraldusega 

koolis ja osade pedagoogide suhtumisega lastesse. Tulid vastused Käina kooli 

psühholoogi poolt kirjana ning tehti ka zoom vestlus lastevanematega. Samuti vastasid 

pöördumisele õpetaja Varik ja Hiiumaa Vallavalitsus.  

 

Urve Päranamaa selgitas paari sõnaga kuidas koolis toimiti, et peale lastevanemate 

pöördumist räägiti vanematega ja õpetajatega ning prooviti lahendada olukord. Seoses 

sellise probleemi ilmnemisega, et vältida tulevikus selliseid asju korraldatakse sügisel 

suhtluskoolitus nii õpetajatele kui ka õpilastele.  
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5. Urve Päranamaa tegi hoolekogule ettepaneku, kuidas rohkem lapsevanemaid saada 

kooli üldkoosolekule.  

 

Hoolekogu arutab ja annab teada.  

 

 

        

Pille Näksi       Erle Martin 

/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/  

Hoolekogu esimees      Protokollija 




