Kokkuvõte hoolekogu koosolekust 21.10. 2020
Kes soovib tutvuda koosoleku protokolliga, siis see on leitav kooli kantseleist.
Päevakord:
1. Koostöökeskuse spetsialistid räägivad oma tööst.
2. Hoolekogu esimehe, asetäitja ja sekretäri valimine.
3. Hoolekogu töökava projekti ettevalmistamine/tegemine.
1. Koostöökeskuse spetsialistid räägivad oma tööst.
Koostöökeskuse spetsialistid eripedagoog Maie Oppar, psühholoog Laivi Org,
sotsiaalpedagoog ja logopeed Liivia Horn julgustavad lapsevanemaid pöörduma nende
poole. Kõik abivajajad kuulatakse ära. Nende käest võivad nõu küsida ka koduste laste
vanemad, samuti tädid või vanaemad, kes on lapse pärast mures.
Sotsiaalpedagoog tõi välja, et parandamist vajavad suhted kooli ja lastevanemate vahel.
Tema töö on ka koolitöös järeleaitamist teha, kuid lapsed peavad tähtsamaks trenni kui
koolitööd.
Spetsialistide kõige suurem mure on hoopis see, et koolimajas pole kindlat ruumi, kus
lapsi vastu võtta. Samas nad kinnitasid, et keegi ruumipuuduse tõttu abita ei jää.
2. Hoolekogu esimehe, asetäitja ja sekretäri valimine.
Hoolekogu esimees on Egle Vodi
Aseesimees Anne Mäeots
Sekretär Marin Savi
3. Hoolekogu töökava projekti ettevalmistamine/tegemine.
Arutamisel olid järgmised teemad:
 Arengukava koostamine ja kokku panemine, sh koolimaja ja lasteaia osa
lainedamise vajadus, kooliaia rajamiseks töögrupi moodustamine
 Vilistlaste kogu moodustamise vajadus
 Mure laste teeületamise ja turvalisusega bussi peale minekul. Otsus: teha valda kiri
ja küsida, kuidas saame laste teeületuse turvaliseks.
 Direktor andis teada, et järelpärimine bussigraafiku muutmise vajaduse kohta valda
on tehtud (13.30-ne asemel läheks buss linna 14.15), kuid vastust pole meile antud
 Haanja koolil lastele suuskade ostmiseks korraldada detsembris toetuskontsert.
Kontsert toimub koostöös õpetajate, õpilaste, lastevanemate, lasteaia ja
vilistlastega. Kokku pandi töögrupp, kes hakkavad südmust korraldama. Täpsema
info saamiseks kirjuta egle.vodi@gmail.com.
 Kool vajab vana süntesaatori asemele digiklaverit. Välja käidi esmane mõte,
lahenduseks pakuti samuti kas annetusi või Hooandjat. Hetkel otsus lahenduseks
puudub.
 Liis Valner tegi ettepaneku teha koolilastele ja õpetajatele keset tundi sirutuspaus
kuna palju probleeme on nö nutikaelaga. Anne Heier räägib õpetajatega, et seda
esimesel võimalusel ellu kutsuda. Siin väike ideelink:
https://www.facebook.com/SwedbankEestis/videos/371732760630798

