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1. Informatsioon hoolekogu koolivälise toetajaorganisatsiooni esindaja osas
Seoses I. Vaabeli sooviga loobuda hoolekogu töös osalemisest ei ole veel asendajat kinnitatud.
Lions Klubi avaldas soovi jätkuvalt pakkuda koolivälise organisatsiooni esindaja nende hulgast.
Klubi lubas otsustada esindaja kandidaadi pakkumise kooli hoolekokku klubisisesel koosolekul.
Klubi president on Indrek Naaris, RVG vilistlase isa.
2. Kooli 2014. aasta eelarve (J. Reimund)
KUULATI
Kooli 2014 eelarve projekti on koostanud ja täiendanud direktor koos haldusjuhiga. Aluseks on
eelmise aasta eelarve, õpetajate ja ainekomisjonide ettepanekud ning käesolevaks aastaks
vallavalitsuse poolt lubatud majanduskulude tõus. Eelarve projekti põhjendamine ja arutelu vallas
toimub novembrikuus. Mõned planeeritud muudatused võrreldes käesoleva aastaga:
- Info- ja kommunikatsioonikulud on tõusnud, kuna Microsoft tõstab mitmekordselt tarkvara
hinda. Kuigi enamus klasside arvutitest on juba vaba tarkvaraga, on otstarbekam kasutada
Windowsiga töötavate õppeprogrammidega või administreerimisega seotud arvutites
tasulist tarkvara. Wifi laiendamist õuealale ei pea esialgu otstarbekaks, pigem soetatakse
uusi arvuteid.
- Inventari kuludena on plaanitud soetada rulood (projektoriga klassidesse,
raamatukogusse), infostend-tunniplaan, põrandahooldusmasin, rattahoidla.
- Õppevahendite kulu ei muutu.
Kui kool soovib arengukavast lähtuvalt vallast lisaressursse, tuleb see eraldi formuleerida.
Plaanis on parkimisplatsi laiendus, staadioni renoveerimine, haljastus. Parkeplats on olulisim
teema, kuna ohus on laste turvalisus (jalakäijad autode vahel), samas on see ka pikaleveninud
teema. Parkla laiendus on oluline ka Sadolin spordihoone ja Vesiroosi tervisepargi kasutajatele.
Eelarve projekt saadetakse hoolekogu liikmetele e-posti teel.
Otsus: võtta informatsioon teadmiseks.

3. Informatsioon arenguvestluste läbiviimise korra teemal
KÜSIMUSED, ARUTELUD
J.R. Arenguvestluste kord on veel kehtestamata. Arvestati hoolekogu ettepanekuga motiveerimise
osas, see on üks arenguvestluse eesmärke. Arutelu on toimunud ka õppenõukogus, kus oli
eriarvamusi sel teemal, kui lapsevanem ei tule arenguvestlusele (seaduse järgi on siis vaja
pöörduda valla poole). Kehtima jäi, et siis toimub vestlus lapse ja õpetaja vahel. Eelnevad
küsimustikud on soovituslikud, aga arutlusteemad peaksid ette teada olema. Arenguvestluse korra
kehtestab direktor.
A.T. – arenguvestlused peaksid toimuma igal aastal. Õpetajatele oleks vaja teha koolitusi.
Direktoril oleks vaja kehtestada kord.
K.V. - Mis juhtub kui õpetaja ei tee arenguvestlusi?
J.R. – Õpetajad esitavad kevadel õppealajuhatajale õppeaasta analüüsi, kus hindavad
arenguvestluste ja koosolekute korraldamist.
K.A. – arenguvestlus on motiveerimine, eelduste loomine arenguks. Aastate lõikes on
arenguvestluste eesmärk astmeline areng.
E-M. Karu - õpetajate ülekoormus on suur, motiveeritus on langenud.
Otsus: soovitus direktorile kehtestada arenguvestluste läbiviimise kord ning planeerida kooli
personalile koolitus vestluste läbiviimiseks. Kindlasti on olemas häid praktikaid teistes koolides,
ka sealt võiks tuge ammutada.
4. Muud teemad
KÜSIMUSED, ARUTELUD
• Muudatus kooli suusalaenutuse korras. H. Vahtra (Sadolin Spordihoone) tegi ettepaneku,
et algaval hooajal hakkab laenutus maksma 1 eur kord (oli 1 eur nädal). Raha maksmine
administraatorile, kes annab vastu žetooni. Siis ei pea varustuse väljastaja tegelema
sularahaga. Kasutusse jääb ka mingi osa tasuta suuski.
• Kehalise tunnist tulles hilinetakse. Ettepanek panna spordihoone riietusruumide seintele
kellad.
• Lastevanemate kaasamine. Kuidas kaasata lastevanemate komitee liikmeid (25 esindajat).
Ettepanek korraldada kolmapäeval, 11.detsembril ühine koosolek. Eesmärgiks
lastevanemate kaasamine ja koolielu puudutavate võimalike probleemide väljatoomine ja
analüüs. Korraldus eelnevalt läbi mõelda, paluda abi T.Roosimäelt.
• K. Aasrand – aeg-ajalt tuleks mõelda kooli üldisemate eesmärkide, probleemide, visiooni,
missiooni üle. Enne raamid, siis tegevused. Sooviksin lugeda sisehindamise dokumenti.
Direktor J. Reimund jagas selgitusi.
• Kas hinnata oskusaineid arvestatud-mittearvestatud või numbriliselt. I.L – kooli loovainete
õpetajad ja vabariiklik loovainete esindus pooldavad numbrilist hindamist. Annab rohkem
võimalusi rakendada kujundavat hindamist, motiveerib õpilasi, väärtustab ainet. A.T. –
loov- ja oskusainete puhul ei ole edasises elus niivõrd oluline mitte koolis saavutatud
hindeline tulemus vaid reaalne kogemus ja tunnetuslikud oskused millised omandatakse
nendes tundides. Arvestuslik hindamine annab võimaluse üldist õpikoormust vähendada.
Ettepanek – arutelu jätkata.

OTSUSTATI:
4.1 Korraldada 11.12.2013 lastevanemate komitee ja hoolekogu ühine koosolek.
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