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PÄEVAKORRAS
1. Lastevanemate ja hoolekogude koolitusest Saaremaal
Maris Rebel andis ülevaate Eesti Lapsevanemate Liidu esindaja Aivar Halleri
korraldatavast koolitusest suunatuna (klasside) lapsevanemate esindajatele Saaremaal,
lasteaedade ja koolide lastevanematele. Nimetatud koolituse näitel on tegemist nn
pilootprojektiga Saare maakonna baasil, omapoolset koostöösoovi koolituse toimumise
osas on üles näidanud ka Saaremaa Vallavalitsus.
Kuressaare Gümnaasiumi lapsevanemaist osales esimesel koolitusõhtul 5
lapsevanemat; alates järgmisest koolitusõhtust soovitakse, et osalejaid oleks ca 30-35
ehk igast klassist vähemalt üks lapsevanemate esindaja, kes sooviks aktiivsemalt
kohaliku haridus- ja koolielu korraldamisel kaasa rääkida. Kui hoolekogus olev klassi
esindaja ise ei näe võimalust koolitusel osalemiseks, leiab ta endale koolitusele
asendaja. Koolituse tutvustavad materjalid koos slaidiesitlusega esimesest
koolitusõhtust on saadetud lapsevanemate listi kaudu KG hoolekogu liikmetele.
Informatsiooni järgmise koolitusõhtu kohta peatselt, selle edastab Maris Rebel
hoolekogu listi kaudu.
2. Tööst kooli/kogukonna heaks
Arutelu teemal „Millised on võimalused tööks kooli (kogukonna) heaks?“
Ettepanek laiendada ja kasutada edaspidi „töö kogukonna heaks“.
Kohalviibijad toetavad koolipoolset ideed kogukonnapraktika ja vabatahtlikuna tehtava
töö osas, üheskoos püütakse leida erinevaid võimalusi ja väljundeid. Oluliseks ei peeta
niivõrd summaarselt tehtavaid tunde, kuid töökasvatust kui mõtteviisi.
Ettepanek – kooli veebilehe osana luua interaktiivne platvorm, kuhu saavad õpilased ise
ja/või klasside, õpetajate kaasabil lisada näiteid omapoolsest panusest (sh pildid,
lühikirjeldus jne). Sama platvormi kaudu on ehk võimalik esitada ka
kogukonnapoolseid kutseid (abisoov puudelappimises, leheriisumises vmt, kutse
päevakeskusesse eakatega vestlusringi, heategevuskampaaniad, suurüritused jmt)?

Selleks, et näha, millised on senise süsteemi nn kitsaskohad (nt millised
klassid/kooliastmed vmt vajavad väljastpoolt tulevaid ettepanekuid ja väljundeid), on
vajalik teostada kaardistamine, kus muuhulgas saab tuua erinevaid näiteid selle kohta,
mida juba edukalt tehakse (ka teistele mõtteks, mis võimalused üldse on), aga ka
selekteerida välja reaalne „abivajadus“. Siit edasi saavad tulla lapsevanemad ja klasside
esindajad appi uute võimalike võimaluste leidmises. Kas seesugune analüüs on kooli
poolselt juba varasemalt teostatud või on võimalik kaardistustöö enne suvepuhkusele
minemist läbi viia?
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3. Hoolekogu küsitlusest
Küsitluse töögrupp on läbi töötanud möödunud aastatel läbiviidud rahulolu küsitlused
ning ettevalmistanud 2018.a. lapsevanemaile suunatud küsitluse. Hoolekogu esimees
tutvustas küsimustikku ning kohaolijatel oli võimalus teha ettepanekuid, täiendusi,
korrigeerimisi jmt küsimustiku osas. Täiendustega küsimustik lisatud protokollile.
Küsitlusele aktiivsemaks vastamiseks ja valimi võimalikuks suurendamiseks, peab oga
klassi esindaja motiveerima oma klassi vanemaid vastama, lisaks loositakse vastanud
klasside vahel välja auhindu. Kellel on võimalik poanustada auhinna fondi tervele
klassile (nt kinokülastus, suitsuvorsti vmt) palun ühendust võtta Maris Rebeliga
hiljemalt 13.03.2018.
Ajaplaan/tegevuskava:
Rahuoluküsitluse tehniline ettevalmistus – hiljemalt 13.03.2018, seejärel
kooskõlastamine kooli juhtkonna esindajatega.
Rahuloluküsitluse läbiviimine, levitamine erinevate kaudu – 19.03.-01.04.2018
Kokkuvõtete tegemine, analüüs, auhindade loosimine; edastamine huvigruppidele ja
kooli juhtkonnale – hiljemalt 14.04.2018
Ettepanek – alates järgmisest õppeaastast küsitluse korraldamine sügis-talvisel perioodil
(mitte kevadel).
4. Jooksvad küsimused
*Hoolekogu esimehe ja aseesimehe kohtumisest koolidirektori Toomas Takkisega
*Hoolekogu järgmine kokkusaamine – 17. aprill 2018 (küsitluse kokkuvõtted)
*Pidaja esindaja KG Hoolekogusse – päring Saaremaa Vallavalitsusele liikme
esitamiseks
(allkirjastatud digitaalselt)
Maris Rebel
koosoleku juhataja
(allkirjastatud digitaalselt)
Renate Pihl
koosoleku protokollija

