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1. Kokkuvõte RVG lastevanemate küsitluse tulemustest (RVG psühholoog Kaisa Kolk)
Lastevanemate rahuloluküsitlus viidi läbi 18. veebruar kuni 10. märts 2013. Küsitlusele vastas
288 lapsevanemat, kokku 336 õpilase kohta, mis moodustab õpilaste koguarvust 58.1%.
Aktiivsemad vastajad olid algklasside vanemad.
Küsimustik puudutas järgmisi teemasid: suhted koolis, info liikumine koolis, kooli ja kodu
koostöö, koolielusse panustamine, õppetöö läbiviimine, õpilase arenguvõimalused väljaspool
õppetööd, tugisüsteemide rakendamine, arenguvestlused, koolikeskkond, hommikupuder, kooli
maine ja üldine rahulolu kooliga
Järgnevalt väljavõte Kaisa Kolgi ettekande kokkuvõttest:
Küsitluses selgus, et lapsevanemad hindasid, et nad on pigem rahul kooliga.
Kõige kõrgema keskmisega oli kooli maine ja üldise rahulolu plokk ning sellele järgnes kooli
keskkonna plokk. Kõige madalama keskmisega oli plokk - õpilaste arenguvõimalused väljaspool
õppetööd. Väidetest said kõige madalama keskmise järgmised väited: õppetöö jätab lastele
piisavalt aega, minu lapse õpetajad lähenevad lastele nendest individuaalsust arvestades ja õpi-ja
käitumisraskustega lapsed saavad koolist abi. Ka kommentaaridest tuleb välja, et lapsevanemad
tunnevad, et kodutööde hulk on liiga suur ja ei jäta lastele piisavalt aega hobideks ja magamiseks.
Suure kodutööde hulga üle kurdavad pigem põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vanemad.
Kommentaarides tõstatatakse ka küsimus, et kas kehalist kasvatust, kunsti- ja tehnoloogiaõpetust
hinnatakse ikka õpilase individuaalseid võimeid silmas pidades.
Enamus lapsevanemaid ütles, et neil toimub vähemalt üks lastevanemate koosolek aastas, kuid
samas 12% lastevanematest väidab, et neil ei ole toimunud ühtegi lastevanemat koosolekut. Ka
kommentaaridest tuleb välja, et just põhikooli lapsevanemad kirjutavad, et neil ei ole toimunud
lastevanemate koosolekut. Välja oli toodud ka selge ootus, et klasside lastevanemate koosolekud
toimuksid 2 korda õppeaasta jooksul. Pooled vastanud lapsevanematest väitis, et nad ei ole
osalenud arenguvestlusel ei sel ega eelmisel õppeaastal. Kommentaaridest tuli välja, et just
põhikooli lapsevanemad tunnevad puudust arenguvestlustest.
ARUTELU, KÜSIMUSED JA ETTEPANEKUD
·
Ettepanek – saata hoolekogu liikmetele elektrooniline uuringu tulemuste analüüs.
·
Kuidas rakendada küsitluse tulemusi? Milliseid järeldusi ja edasisi samme astuda?

Edaspidiseks arutamist ja lahendamist vajavad teemad on: arenguvestlused, lastevanemate
koosolekud, õpilaste kodutööd ja hindamine, kooli ja lastevanemate koostöövõimaluste
laiendamine.
·
Ettepanek: korraldada lastevanemate rahuloluküsitlust igal aastal
·
Toimus diskussioon arenguvestluse teemal. Lapsevanemad vajaksid rohkem teavitust
arenguvestluse olemusest.

2. Muud teemad
·
Tutvustati õpilasesinduse uut esindajat Birgit Männistet (Kristi Loit lõpetab kooli ning
õpilasesindus valis uues esindaja hoolekogusse).
·
Hoolekogu koosseisust tagandas ennast valla esindaja Ants Tammar, kes ei kuulu enam
valla volikogu koosseisu ja seega ka RVG hoolekogusse. Hariduskomisjon on küsinud kooli
direktorilt soovitust uue volikogu esindaja osas. Tehti ettepanek soovitada valla volikogu
poolseks esindajaks Alar Mutli.
·
Hetkel ei ole kooli kodulehel üleval hoolekogu protokolle. Need tuleb sinna panna.
Kontrollida arhiveeritud dokumentide olemasolu kaustas. Teostab I.Lenk.
·
4.aprillil s.o. käesolevast koosolekust järgneval päeval toimub Rapla Ühisgümnaasiumis
gümnaasiumihariduse avalik arutelu. Lähemalt tutvustati koolivõrgu töörühma arutelu
tulemusena väljapakutud viit tulevikuversiooni, mida hakatakse kaaluma. Antud teemal toimus
hoolekogus mõttevahetus ja tehti üleskutse osalemiseks ning sooviti informeerida ka
lapsevanemaid.
·
Kuidas saab kontakti aineõpetajatega? Parim variant oleks e-posti teel otsesuhtlusena.
Telefoninumbri võib saada sekretärilt või klassijuhatajalt.
·
Kas tuleval õppeaastal muutub suuskade ja uiskude laenutamise hind? Spordihoone
juhataja H.Vahtra lubadus oli, et ei tõsteta hinda.
·
Kas lapsevanemad oleksid nõus panustama Kooliolümpiamängude läbiviimisesse 13.mail,
olles kohapeal abiks, sponsortoetusena vms. Avaldati arvamust, et kui sellise toreda ürituse kohta
oleks rohkem informatsiooni, oleks kindlasti ka lapsevanemaid kes oleksid nõus abistama - tuleks
teha korralik reklaam ja teavitus. Soovitati kaaluda teavituse levitamist e-kooli kaudu ja flaierina.
·
Kuidas saaksid lapsevanemad kasulikud olla heakorratöödel? Võiks organiseerida Teeme
ära talgupäeva 4.mail.
OTSUSTATI:
2.1 Soovitada direktoril edastada vallavolikogule uute hoolekogu liikmetena kinnitamiseks Birgit
Männiste (õpilasesindus) ja Alar Mutli (vallavolikogu).
2.2 Järgmine hoolekogu koosolek toimub 8.mail 2013.
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