
Haanja Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 15

Haanja Koolis       
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Koosolekut juhatas hoolekogu esimees Egle Vodi, protokollis hoolekogu sekretär Marin Savi.

Koosolekul osalesid
Hoolekogu liikmed: Egle Vodi, Marin Savi, Enno Sarik, Enel Irves, Erki Sok, Liis Valner,
Urve Sok, Tiina Kivimeister
Puudusid: Anne Heier, Anne Mäeots, Reelika Soe, Ahti Utsal, Katriine Mõttus
Külalised: Saskia Sadrak Tammes, Liina Aan, Riina Reha, Merle Piiskop, Maie Oppar

Koosolek algas kell 17.00 ja lõppes kell 19.30

PÄEVAKORD:
1. Direktor räägib oma plaanidest ja unistustest
2. Sotsiaalpedagoog Merle Piiskop räägib oma tööst ja koormusest
3. Huviringid Haanja Koolis
4. Lasteaia lastehoid
5. Klasside iga-aastane pildistamine
6. Jooksvad küsimused

1. Direktor räägib oma plaanidest ja unistustest
Ettekandja Haanja Kooli direktor Saskia Sadrak Tammes

Hetkel veel kohanen ja tutvun kooliperega. Aga soov oleks saada kool ja lasteaed ühtseks.
Lasteaeda juurde üks uus rühm. Uue-õppeaasta sügisest plaanis minna riiklikule õppekavale.
Sügisest ka ametis  uus kooli ja lasteaia õppejuht Riina Reha ja 1-2 klassijuhataja Annika
Paavel. Kuna koolil on valmisolek olemas, siis on plaan minna mahetoidule üle. Kooliaia
projekt  on  lükatud  töösse.  Olemas  on  juba  taimed  ja  taimekastid.  10.  mail  toimuvad
istutamistalgud. Sellega seoses teha näiteks perepäevi kus hooldatakse ühiselt aeda. Võiks ka
kooli  maine kuvandit  luua.  Näiteks  rohkem reklaamida,  miks just  on Haanja Kool parim
valik. Rohkem näiteks panna vallalehte artikleid meie kooli tegemistest. 
Hetkel õpib Haanja Koolis 7 Ukraina last. Tunniplaan on nende järgi kohandatud. Ruusmäe
lasteaia rühmas 2 last.

2. Sotsiaalpedagoog Merle Piiskop räägib oma tööst ja koormusest

Ettekandja Maie Oppar

Maie  Oppar:  Sotsiaalpedagoogiline  tugi-  ja  ennetustöö  võimalused  pole  piisavad  ega
tasakaalus  teistele  valla  koolidele  pakutava teenuse mahuga.  sotsiaalpedagoogi  käimisega.
Koostöökeskuse  tugispetsialistide  ülesanne  on  katta  esmalt  ära  koolivälise
nõustamismeeskonna  soovitustega  lastele  soovitatud  tugiteenused,  pakkuda  üldist  tuge,
tegeleda  ennetustööga.  Ennetustöö  sotsiaalpedagoogi  töövaldkonnas  on  enamasti  varane
märkamine ja võimalikult kiire ja efektiivne sekkumine.



Oluline on, et sotsiaalpedagoog oleks vähemalt 2 korda nädalas koolis kohapeal olemas ning teenindaks ka
lasteaeda.
 
Merle Piiskop: Tegelen lastega kolmapäeviti. Kuna aga ma olen ainult koolis kohapeal 7 tundi, siis pole 
mul piisvalt aega ja ressursse, et võtta lapsi juurde, kellel vajadus. Praegu on koolivälise 
nõustamiskomisjoni soovitusega 7 lapsele ette nähtud individuaalne sotsiaalpedagoogiline tugi. Ühe 
tööpäevaga suudan selle tagada, kuid ennetustööks aega ei jää. Samuti on sotsiaalpedagoogiliste võtete ja 
meetoditega võimalus tublisti ennetada koolitõrkeid ning suunata lapsi muude sotsiaalsete oskuste 
kujundamisel. Paljud lapsed on hädas õpimotivatsiooniga. Sooviksin, et koolis oleks kohapeal ka inimene, 
kellel oleks rohkem aega lastega suhelda ja toeks olla. Lapsed on mind juba omaks võtnud ja usaldavad 
mind. Suhtlengi hetkel niipalju kui võimalik lastega. Samas käin ka võimalikult palju kooli üritustel, et 
saada parem pilt lastest ja peredest. Kindlasti on Haanja koolis tarvis teha palju rohkem 
sotsiaalpedagoogilist tööd kui ma hetkel seda oma koormuse juurest suudan teha.
 
Otsus: Haanja Koolile on vaja vähemalt 2x nädalas sotsiaalpedagoogi. Teha
koostöökeskusele ettepanek koormuse suurendamiseks.

3. Huviringid Haanja Koolis
Ettekandja  Egle Vodi

Hoolekogu esinaise poole pöördus kirjalikult muusikaõpetaja Anu Taul, kelle mureks on see,
et  miks  peavad  käima  huvialaringis  lapsed,  kes  seda  ei  soovi.  Huvi  puudumisel  lapsed
segavad ringitundi ja huvilised ei saa keskenduda. Suur osa tunni ajast, läheb korra loomise
peale. Keegi  muusikast eemale ei jää, sest koolis muusikatunnid toimuvad kõigile.

Otsus: Huviringid koolis on vabatahtlikud. Samas vaadata üle ka muud huviringid ja sügiseks
vajadusel  muuta  huviringide  valikut.  Direktor  on  valmis  sügisel  alustama  rahvatantsu
rühmadega.  Suusatrennidesse  oleks  samuti  juurde  vaja  ühte  treenerit,  kes  õpetaks
laskesuusatamist ja teeks suurematele trenne.  Teha laste ja vanemate hulgas küsitulus, mis
ringitunde eelistatakse. Huviringide läbiviimiseks taodelda huviringide riiklikku toetust.

4. Lastehoiu rühma loomine
Ettekandja Haanja lasteaia õpetaja Enel Irves

Uut rühma oleks väga vaja, sest praegu on ootel seitse last, kellele sügisel kohta pakkuda ei
ole. Hetke plaan oleks teha eelkooliealiste laste rühm Haanja rahvamaja ruumidesse (vanad
Keelepesä ruumid) . Need ruumid võimaldavad hoida kuni kaheksat last. 

Otsus:  Vaadata  üle  ruumide  hetke  seisukord,  hakata  tegema  ettevalmistusi,  et  uus  rühm
sügisest avada.



5. Klasside iga-aastane pildistamine
Ettekandja Egle Vodi

Anne Mäeots soovis küsida, kas oleks võimalik,  et koolis hakkaksid toimuma iga-aastane
klasside pildistamine. 

Otsus: Kooli kutsutakse kohale fotograaf klasside, laste ja koolipere pildistamiseks.

Egle Vodi Marin Savi
koosoleku juhataja koosoleku protokollija


