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1. Hoolekogu tegevuskava
gümnaasiumiseadusest

2014/2015

ja

ülesanded

lähtuvalt

põhikooli

ja

Arutati läbi hoolekogu eesmärgid ja kohustused lähtudes kooli edasisest arengust ning Põhikooli ja
gümnaasiumiseadusest.
OTSUSTATI:
• Võtta vastu hoolekogu tööplaan 2014/2015 õppeaastaks. Tööplaan on ära toodud antud
protokolli lisana (Lisa 1);
• Uuendada kooli kodukorda (omapoolsed ettepanekud teeb Õpilasesindus);
• Kooli sisehindamine õpilaste hulgas viiakse läbi 2015. aasta kevadel;
• Arenguvestlused toimuvad IV, VII ja IX klassis. Teistes klassides vajaduspõhiselt;
• Algatada arutelu üleminekuks trimestrite süsteemile;
• 2015. aasta hoolekogu koosolekud toimuvad 13. jaanuaril ja 14. aprillil.

2. Arengukava arutelu
Direktor Andres Saks on koostöös õpetajatega ettevalmistanud Valtu kooli arengukava aastateks
2015-2017.
Kõige suuremaid ressursse nõuab hoone renoveerimine. Kool tegi 2014. aasta suvel remonti saalis, I
klassi ja eesti keele kabinetis (laed, seinad). Remondi maksumuseks kujunes ligikaudu 10 tuhat
eurot. Kehtna vald viib 2015. aastal läbi valla koolide ja lasteaedade auditi, et kaardistada
hetkeolukord. Lähiaja suurem investeering valla poolt on Kehtna põhikooli renoveerimise II etapi
lõpetamine. Läbiviidava auditi tulemusena valmib järgmiste suuremate investeeringute kava. Valla
eelarves vahendeid napib. Lisavahendeid loodetakse leida riigi rahastamise toel ning erinevates
projektides osaledes.
OTSUSTATI:
Hoolekogu liikmed tutvuvad arengukavaga ning saadavad omapoolsed ettepanekud ja märkused
direktor Andres Saksa e-postile hiljemalt 3. novembriks 2014.
3. Koolivägivald – KIVA projekt
Valtu kool esitas omapoolse kandidatuuri osalemaks KIVA-projektis. Ka sel õppeaastal ei osutunud
Valtu kool valituks. Koolivägivalla juhtumitega tegelevad klassijuhatajad, sotsiaalpedagoog ja
direktor.
4. Õpiraskustega lapsed
Üldine õppimistase on paranenud. Mitterahuldavate hinnete osakaal on vähenenud. Toimuvad
õpiabi tunnid, kus õpilastel on võimalik saada lisakonsultatsioone. Hoolekogus on varem arutluse
all olnud väikeklassi loomine. Koolil selleks vahendeid ja võimalusi pole. Vastav ettpanek on
lastevanemate poolt vallale esitatud. Vald lubas kokku kutsuda ümarlaua, kus on esindatud valla ja
kooli esindajad. Hetkeseisuga pole valla haridus- ja kultuurinõunik veel kooliga antud teemal
ühendust võtnud.
5. Kohtumine Õpilasesindusega ja selle ettevalmistamine
Hoolekogu sooviks kuulda õpilaste arvamusi õppetöö raskuspunktidest ning kooli arengust. Puudub
teadmine, kas Õpilasesindus sooviks hoolekoguga kohtuda.
OTSUSTATI:
Õpilasesindusele esitatakse kutse kohtumiseks hoolekoguga.
6. Üldkoosolek 2014/2015 õppeaastal (uued liikmed hoolekogusse)
Hoolekogust soovivad lahkuda Katrin Polli ja Jaanika Toomi, kelle lapsed on tänaseks Valtu koolist
lahkunud. Nende arvamusel peaks hoolekogus olema esindatud koolis õppivate laste vanemad.
Uued esindajad on vaja leida III klassi ja VIII klassi vanemate seast. Kandidaadid esitavad antud
klasside klassijuhatajad.
OTSUSTATI:
• Valtu kooli üldkoosolek toimub 21. jaanuaril 2015
• Üldkoosolekul toimub uute hoolekogu liikmete valimine ja kinnitamine

7. Info liikumine kool-kodu-kool
Info vahetamiseks on iga klass leppinud kokku oma suhtluskeskkonna (e-post, e-kool jne). Kooli
üldinfo kättesaamiseks luuakse uus kooli koduleht, mis on kasutajasõbralikum. Hetkel töötaval
kodulehel on problemaatiline uudiste edastamine. Mahub vaid teatud arv uudiseid ja puudub arhiiv.
Juhul, kui päevas on uudiseid rohkem kui programm võimaldab, siis varasemad uudised lähevad
lihtsalt kaduma. Õpetajatele luuakse ühtne e-posti aadress, milleks saab õpetaja.nimi@valtukool.ee.
Samuti on koolil oma Facebooki lehekülg.
8. Jooksvad küsimused
27. oktoobril toimus Viljandi Paalalinna Koolis koolitulistamine, milles hukkus kooli saksa keele
õpetaja. Õpilastega arutatakse juhtumit ühiskonnaõpetuse ja klassijuhataja tundides. Õpetajatega
vaadatakse järgmisel nädalal üle kriisiplaan.
Lapsevanema poolt tuli ettepanek lisada tunniplaani valikained. Arutelu käigus leiti, et hetkel on
õppekava juba piisavalt pingeline ning valikainete lisamine ei ole otstarbekas.
Kehalise kasvatuse õpetajatele esitati ettepanek tundide läbiviimiseks senisest enam kasutada Valtu
spordimaja basseini. Direktor Andres Saks, kui poiste kehalise kasvatuse õpetaja, lubas
ujumistunnid läbi viia tsükliõppena. Samuti edastab ta ettepaneku tüdrukute kehalise kasvatuse
õpetajale.
Allar Läll, kui valla esindaja andis ülevaate Kehtna valla haridusvõrgu korrastamise plaanidest.
Selgus, et midagi täpset pole veel teada. Plaanitav riigigümnaasium Raplas on selge ohumärk
piirkonna väikekoolidele.
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