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1. Arenguvestluse läbiviimise kord
2. Tööplaan ja muud teemad

1.Arenguvestluse läbiviimise kord
Direktor J.Reimund tutvustas õpetajate töörühma poolt väljatöötatud (õpetaja Lea Edminsteri
eestvedamisel) arenguvestluse tingimusi ja korda. Aluseks on võetud põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 37, Õpilase arengu toetamine, lõige 3, 4, 5. Seadus sätestab, et
arenguvestlusi tuleb läbi viia üks kord õppeaasta jooksul, kus osalevad õpilane, klassijuhataja ja
piiratud teovõimega õpilase puhul vanem. Arenguvestluse tingimused ja korra kehtestab direktor,
arvamust avaldavad õppenõukogu ja hoolekogu.
Vastav materjal on saadetud tutvumiseks kõigile hoolekogu liikmetele.
Mõtteid ja ettepanekuid arenguvestluse teemal:
• K.Aasranna ettepanek – sõnastada eesmärkides motivatsioon/motiveerimine kui
arenguvestluse peamine eesmärk;
• Arenguvestlus on positiivne motiveerimine ja eesmärkide püstitamine, kus arutatakse ka
arengu takistusi;
• Hea mõte on saata eelnevalt ankeet-küsimustik nii vanemale ja õpilasele. Nii saab vanem
oma arvamusi väljendada ka siis, kui ta ise vestlusel ei osale. Hiljem õpetajapoolne
tagasiside vanemale;
• Arutati, kas arenguvestlusel on vajalik kolme osapoole kohalolek (vanem, laps, õpetaja).
Võib juhtuda, et kolmnurksuhtes laps ei avane, samas on see kasulik kõigile;
• Kui arenguvestlus ei toimu igal aastal, on see lihtsalt tagasisidevestlus või probleemide
arutelu;
• Ankeedid võivad klassiti olla erinevad;
• On olemas ka arenguvestluse elektroonilisi vorme (näit. Rocca al Mare Koolis);
• Mis on piiratud teovõimelisus? - 7- kuni 18-aastasel alaealisel on piiratud teovõime;
• E-M. Karu – arenguvestlused on õpetajale suur lisakoormus.
OTSUSTATI:
1.1. Jätkata arvamuste avaldamist arenguvestluse teemal elektroonselt ja esitada
ettepanekuid kuni 24.oktoobrini.
2. Tööplaan ja muud teemad
• Ettepanek saada kokku hoolekogu koosolekuteks jätkuvalt üks kord kuus.

• Ettepanek - sel kuul, kui toimub lastevanemate üldkoosolek, eraldi koosolekut mitte
pidada.
• Põgus ülevaade toimunud RVG ja RÜG hoolekogude ühisest koolitusest ja muutunud
seadusandlusest.
• Rapla Vallavalitsuse selgituste kohaselt omavalitsus vallavolikogu 28. juuni 2012. a
määruse nr 14 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord Rapla valla
munitsipaalkoolides“ muutmist ei planeeri. Määrus on ka uuenenud seadusega kooskõlas.
Seega Rapla vallas on jätkuvalt hoolekogude liikmete volituste kestus 3 aastat, volikogu
esindaja volituste kestus on neli aastat.
• Kooli toetava organisatsiooni (Lions Klubi) esindaja Ilmar Vaabel ei soovi jätkata
hoolekogu liikmena.
Võimalikud uued kandidaadid: RAEK, Kommertskoda, Ettevõtlikud Naised jt. A.Tamm
uurib asja ja võtab ühendust.
• I.Lenk - Kas hinnata oskusaineid viiepallisüsteemis või arvestuslikult. Mida arvavad
lapsevanemad? Lühidalt kehalise kasvatuse hindamisest. A.Tamm tegi ettepaneku kaaluda
nii kehalise kasvatuse kui ka tööõpetuse ja muusikaõpetuse hindamist RVG-s
arvestuslikult.
• E-M. Karu – Kuidas aidata õpiraskustega õpilasi keskastme erinevates ainetes? Vaja oleks
abiõpetajat õpilase kõrvale kas õppetundi või peale tunde. Hetkel on toeks õpiabi rühmad
kuni 6.klassini (emakeel, matemaatika), individuaalsed õppekavad, diferentseeritud õpe
jm. Arutelu käigus tõdeti, et ainsa lahendusena nähakse lisafinantseerimise abil
täiendavate abiõpetajate palkamist. Kooli eelarve täna seda ei võimalda, selle teemaga
tuleb teha tööd vallavolikogu ja vallavalitsuse tasemel.
OTSUSTATI
2.1 Hoolekogu kokkusaamised toimuvad 2013-2014 õppeaastal üks kord kuus. Eelistatult
kuu teisel kolmapäeval algusega kell 18.
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