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1. Välishindamine
Epp: Detsembris toimus koolile välishindamine, kuna koolil on hetkel ajutine koolitusluba. 
Välishindamine hõlmas kõiki kooli valdkondi.
Evelyn: Maavalitsuse otsusest jäi kõlama, et juhtkond ei suhestu väga hästi kogukonnaga, 
kuna juhtkonnas on väljaspoolt valda tulnud inimesed. Kõlama jäi, et on liiga palju uuendusi 
ja tahetakse traditsioone murda. Aga üldpilt välishindamises oli positiivne.
Vahur: Positiivsena saab välja tuua ka selle, et hoolekogu käib väga regulaarselt koos.
Epp: Maavalitsuse inspektorid tegid 2 ettepanekut ja 8 ettekirjutust direktorile ja 2 
hoolekogule. 
Ettepanekud olid:
1.Koostada lasteaiarühmade kodukorra ühine osa.
2. Täiendada kooli õppekava üldpädevuste, kooliastmete pädevuste, ainevaldkondadega.

Ettekirjutused direktorile:
1. Tagada õpetajate ametikohtade täitmine kvalifikatsiooninõuetele vastavate isikutega.
2. Tagada EHIS-e korrektne ja õigeaegne täitmine.
3. Välja töötada sisehindamise kord. 
4. Vormistada korrektsed õppenõukogu protokollid.
5. Kinnitada lasteaiarühmade õppekava.
6. Täiendada Täksikute rühma kodukorda laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist 
turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, 
nende juhtumite lahendamise ning meetme rakendamise kord.
7. KinnitadaTäksikute rühma kodukord.
8. Avada Täksikute rühma õppe- ja kasvatustegevuse päevik.

Ettekirjutused hoolekogule:
1. Anda arvamus lasteaiarühmade õppekavale.
2. Kinnitada lasteaiarühmade kodukord.

 Hoolekogu tutvus lasteaiarühmade õppekavaga.
OTSUS: Hoolekogu on tutvunud dokumendiga ja selle heaks kiitnud. 

 Hoolekogu tutvus Täksikute kodukorraga ning tegi ettepanekuid see veelkord üle 
vaadata, lisaks võrrelda ka teiste vallasiseste lasteaedade kodukorraga ( näiteks 
Olustvere ja Vastemõisa lasteaedade kodukordadega). Üle vaadata ka sõnastused, mis 
on hetkel natuke “kodukootud”. Juurde võiks lisada ka punkti nutiseadmete kohta. 

OTSUS: Täiendada Täksikute kodukorda ning see uuesti hoolekogule laiali saata. Hoolekogu 
kinnitab seejärel kodukorra e-koosolekul hiljemalt 30.01.2017.



2. Kooli sisehindamise kord. 
Epp: Varem meil seda dokumenti ei olnud. Sisehindamist on vaja teha 1 kord arengukava 
perioodi jooksul .Siia võiks veel lisada ettevõtliku kooli metoodika, millega liitusime sellest 
õppeaastast. 
Aino: Punkt 2.6.1. ei lähe arengukavaga kokku.
Punkt 2.6.5 sõna VÕIMALUSEL on üleliigne ja võiks ära jätta.
OTSUS: Hoolekogu kiidab sisehindamise korra heaks.

3. Jooksvad küsimused
 Nora: Õpilastele teeb muret uus söökla korraldus ja muudetud kandikute süsteem. Kas oleks 
võimalik seda muuta?
Epp: Selgitan muudatuste põhjust. Süüa visatakse väga palju ära ja oleks mõistlikum, kui 
õpilane saab ise võtta endale täpselt nii palju süüa, kui ta arvab ära söövat. Sellega õpib ta ka 
vastutust võtma. Meil on uus süsteem – kõigepealt viskab laps ära oma toidujääkmed, kui 
neid on tekkinud, siis pannakse ära söögiriistad vee+vahendi sisse ja siis pannakse ära 
taldrikud ja klaasid eraldi. Õpilastele on see tekitanud natukene probleeme, aga väikesed 
lapsed on väga rahul, et saavad ise endale sööki tõsta.  Üks muudatus on ka see, et 
suurematele lastele ei anta nendel päevadel kandikuid, kui on praepäev ja üks taldrik korraga 
vaja võtta. 
Muudatuse järel esimesel nädalal äravisatava toidu kogus vähenes märgatavalt. 
Lastel on abiks korrapidaja õpetajad ja uuendusena oleme proovinud seda, et õpetajad söövad 
õpilastega koos samades laudades.
Evelyn: Kas õpetajad on rahul, et peavad õpilastega ühes lauas sööma ja ei saa enam 
omavahel vestelda teiste õpetajatega?
Reiko: Ka lapsed tahaksid eraldi süüa, ilma õpetajateta, see on neile ka privaataeg. See uus 
süsteem tuli liiga järsult peale, oleks võinud ennem natukene eeltööd teha.
Aino: Muudatused läheksid sujuvamalt, kui need oleksid enne nii laste kui ka personaliga läbi 
räägitud ning kui nad oleksid kaasatud, siis oleks ka trotsi vähem. 
Epp: See teema on olnud päevakorras nii õpetajatega kui ka lastega infominutites. Teatud 
muudatustega ongi nii, et tuleb ära otsustada ja ära teha. 
Nora: Neid asju võiks ka õpilasesindusega arutada, et me saaks ka omavahel läbi rääkida ja 
ettepanekuid teha. 

 Hoolekogu protokollid
Epp: Mul on mureks hoolekogu protokollide avalikustamine kooli kodulehel, kui on 
delikaatsed ja õpilasi kajastavad teemad. Sellisel juhul ei tahaks, et need oleksid kõigile 
avalikult lugemiseks. Seadus ei nõua avalikustamist.
Aino: Minu arvates protokollid peavad olema avalikud koos aruteludega, protokollides ei ole 
ühegi lapse nime kirjas. 
Epp: Võimalus on ka panna protokollid ülesse Stuudiumisse.

Järgmine koosolek toimub elektroonilise koosolekuna kuni 30.jaanuar 2017. 
Peale elektroonilist koosolekut järgmine kokkusaamine on 20.veebruar 2017, kell 17.30 
Vastemõisas. 

Koosolekut juhatas Protokollis
Vahur Vingisaar Marlen Silm


