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Algus kell 18.00, lõpp kell 19.30
Koosoleku juhataja: Andrus Tamm
Osalejad: Kristel Põhjala, Kalev Aasrand, Katrin Velleste, Alar Mutli, Allan Helde, Aljona Veresinina,
Eha-Mai Karu
Koosolekult puudusid: Birgit Männiste, Ingrid Lenk
Päevakord: Uue tegevusaasta tööplaan
Koosolekul arutati uue aasta tegevuskava ja tõdeti, et oluline on edasi tegeleda detsembris toimunud
hoolekogu ja lastevanemate komitee ühisel koosolekul esile tõstetud teemadega.
1. teema. KUIDAS KAASATA LASTEVANEMAID KOOLI ARENDAMISSE
Hoolekogu liikmete ettepanekud ja arvamused edasisteks tegevusteks:
• siduda koduleht asjast huvitatud lastevanemate ja teiste huviliste vabatahtliku
postiloendiga nii, et kodulehele üleslaaditav info sündmuste kohta saadetakse automaatselt
ka lastevanemate e-postkastidesse. Nii on lastevanematel parem ülevaade koolis toimuvast
• luua (kohustuslikus korras) kõikide klasside lastevanemate postiloendid paremaks ja
kiiremaks infovahetuseks
• selgitada koolis välja, mida saaks lastevanemad kooli heaks teha, millised on kooli
vajadused ning teha need soovid lastevanematele kättesaadavaks. Siia alla võiks kuuluda
näiteks ootused vabatahtlikule abile ürituste läbiviimisel jms.
2. teema: OSKUSAINETE HINDAMINE
Hoolekogu liikmete ettepanekud ja arvamused tegevusteks:
• edastada oskusainete õpetajatele detsembrikuise ühiskoosoleku ettepanekud, et õpetajad
saaksid enda seisukohad neis küsimustes läbi mõelda
• kutsuda oskusainete õpetajad hoolekogu koosolekule ja arutada teemat ühiselt.
3. teema: ÕPILASTE KODUTÖÖDE MAHT
Hoolekogu liikmete ettepanekud ja arvamused:
• kutsuda koosolekule õppealajuhataja Marike Uusjärv (kes on üks tegija vabariiklikus
õppekavade töörühmas )
Hoida tähelepanu all järgmised ettepanekud ja leida võimalusi neid ellu viia:
• õpilaste (ja ka õpetajate!) motivatsiooni hoidmine ja tekitamine
• kodutööde diferentseerimine vastavalt võimetele
• võimalus valida teatud piirides koduseid ülesandeid
Mõtteavaldused muudel teemadel:
• Võiks korraldada edaspidi kõikide valla koolide õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele
regulaarsed küsitlusi ühtsete põhimõtete alusel, selgitamaks välja kõigi nende huvigruppide
hinnanguid olemasolevale olukorrale ja ootusi edaspidiseks. Selle idee teostumine eeldab
tihedat koostööd koolipidaja ehk omavalitsusega.
• Kooli arengukavas võiks eesmärgid olla konkreetsemad ja fokuseeritult võiks olla välja
toodud peamine eesmärk. Sellisel juhul on võimalik vajadusel paremini hinnata ükskõik
millise kavandatava või teostatud tegevuse vastavust peaeesmärgile.
• Kooli üks eesmärke võiks olla kõigi gümnaasiumilõpetajate edasiõppimisele asumine.
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