Padise Põhikooli hoolekogu baaskoolitus

03.veebruar 2012
Algus kell 18.30, lõpp kell 21.30
Võtsid osa: Ranno Friedemann, Maia Heidemann, Anne Välba, Ilmar Heinleht, Hannela
Habakuk-Trubok, Mark Trubok, Toivo Toompuu, Kersti Uusaed, Ave Džumadil
Koolitaja: Kristiine Vahtramäe, Eesti Lastevanemate Liidu poolt
Koolituse põhipunktideks olid:
 Õpime tegutsema ühtse meeskonnana ühise eesmärgi nimel.
 Tutvume Eesti Lastevanemate Liiduga.
 Koostame tegevuskava edaspidiseks
Lastevanemate Liidu koolitused:
* Hoolekogu baaskoolitus, mille põhipunktideks on meeskonna loomine, ühiste eesmärkide
seadmine ja arusaamine põhivalikutest.
* Koolitused lastevanematele, õpetajateleja spetsaialistidele:
Lapse Areng, Lapse Tervis,
Erivajadusega laps jne.

Peremajandus,

Seadusandlus,

Sõltuvused,

Arenguvestlus,

Koolitusi saab tellida vastavalt vajadusele.
Koolitusel räägiti hoolekogu tähtsusest, et mis teeb hoolekogu võidukaks. Põhilised asjad, mis
teevad hoolekogu võidukaks on:
* Ühine sütitav eesmärk.
* Tunne, et teed õiget asja.
* Ühte kuuluda tahtvad ja üksteist hästi taluvad inimesed
Ehk kokku koondades on see Usk ja Tahe.
Hoolekogu roll Eest Lastevanemate Liidu silmeläbi:
* Lapsevanem peab muutuma passiivsest reageerijast aktiivseks otsustusprotsessis osalejaks
Operatiivjuhtimist toimetagu kooli “juhatus” so direktor oma meeskonnaga.
* Kooli juhtimismudel peaks muutuma enam sarnasemaks ettevõtte omaga.
Kõrgeimaks organiks olgu lastevanemate üldkoosolek (kus osalevad ka koolipidaja esindajad);
Tähtsaimaks strateegiliseks juhtorganiks aga peamiselt lapsevanematest, KOV esindajatest, kooli

vilistalastest ning teistest huvigruppidest koosnev hoolekogu, mille funktsioonid sarnaneksid
ettevõtte nõukogu omaga.
Hoolekogu visioon ehk ettekujutus tulevikust ehk peamine eesmärk:
* Milline on meie kool ideaalis, st kaugemas tulevikus?
* Milliseid muutusi tahame saavutada selle hoolekogu koosseisu tegutsemisaja jooksul?
* Milline saab olema meie hoolekogu roll 3 aasta pärast?
Hoolekogu missioon:
* Mille poolest me erineme kooli/lasteaia teistest juhtorganitest?
* Kelle huvisid me esindame?
* Mis oleks teisiti, kui meid ei oleks?
* Kuidas maailm tänu meile paremaks muutub?
Missiooni mõju:
* Põhjus töö tegemiseks
* Tean, et teen õilsat asja
* Tean, et minu roll on oluline
* Visiooni realiseerimine
Kokkuvõtlikult Õige Asja Tegemine.
Mida meie täna teha saame:
* Leiame probleemid, mis vajavad lahendamist
* Lepime kokku prioriteedid
* Koostame tegevuskava
KODUNETÖÖ:
Mõtle välja KOLM probleemi, millega hoolekogu hakkab edaspidi tegelema, millist abi vajab
kool ja milliseks kujuneb hoolekogu tegevusplaan järgnevateks aastateks.
Koolituse lõpus sai paika pandus ka uue koosoleku aeg, milleks osutus 14.veebruar 2012.a.

