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Kohal viibisid:
esimees Ranno Friedemann,
aseesimees Nikolai Bogatshev,
lastevanemate esindaja Liis Ira
lastevanemate esindaja Maia Heidemann (saabus veidi hiljem)
külalisena koolipoolne esindaja Toivo Toompuu
Ostustati osalejate vähesuse tõttu sellel koosolekul mitte hääletada ja otsuseid vastu võtta.
Koosoleku juhatas sisse esimees, kes luges ette päevakorrapunktid:
1. Tulenevalt hoolekogu liikmete baaskoolitusest:
Probleemide ja vajaduste pingeritta järjestamine ka kuidas me saame hakata neid lahendama.
2. Kooli logoga meene(te) väljatöötamine.
3. Arengukava hetkeseis ja väljavaated.
4. Koolikord, kodukord (korrapidamine koolis)
5. Kooli kodulehel hoolekogu kohta andmete avaldamine (kontaktid, tööst ülevaade, et oleks võimalik
lastevanematel parem kaasarääkida)
6. Küsimustike väljatöötamine (hetkeseis koolis ja tuleviku väljavaated) sellest peaksid osa võtma
õpilased, lapsevanemad, kooli personal.
7. jooksvad küsimused.
Esimese päevakorrapunkti juures tekkis elav arutelu üleüldise kooli ja lastevanemate vahelise suhtlemise
teemal.
Leiti, et objektiivse ja kiire infovahetuse jaoks oleks vaja hoolekogule luua eraldi kodulehekülg, kus on
avalikustatud liikmete nimed ja kontaktandmed.
Sama teema raames räägiti probleemist, et paljud lapsevanemad ei julge oma arvamust koolist välja
öelda kartuses, et see mõjutab koolipersonali suhtumist nende lastesse.
Kerkis esile üleüldine "infovahetuse" teema.
Toivo lubas tulevase koolituse raames edastada koolipersonalile Nikolai poolt väljapakutud
internetipõhiseid juhendid arvutite kasutamisest.
Teise päevakorrapunkti juures esitles vanemate esindaja Liis oma nägemust kaasajastatud kooli logost
ning tutvustas oma ideed vajadusest koolile oma brändi või kallaku väljatöötamisest õpilaste arvu
suurendamiseks. Esialgu ei leidnud idee väga suurt kõlapinda kuid tekitas mingil määral selle teemalist
arutelu kooli tugevustest - ajalooline keskond, head võimalused käeliste tegevustega tegelemiseks,
tugevad laulu ja tantsu traditsioonid.
Liis lubas paberile panna omapoolse visiooni meenekonkursi tingimustest.
Kolmanda päevakorra punkti juures tuletas esimees meelde 28.02 koolis toimuvat direktori poolt kokku
kutsutud arengukava arutelu, mis on eelduseks korrektse arengukava koostamisele.
Ühtlasi teavitas, et vallavolikogu esindaja ei näe võimalust arengukava sellisel kujul vastu võtta puuduliku
SWOT analüüsi tõttu.
Toivo soovitas arengukava teema kiirelt lõpule viia, viidates asjaolule, et seda saab vajadusel iga aasta
täiendada.

Neljanda punkti juures võttis sõna peaasjalikult Toivo , kes - isiklikele kogemustele põhinedes väitis, et
korrapidaja õpetaja süsteem ei toimi, kuna see muudab ülejäänud õpetajad probleemide suhtes
ignorantseks, kord koolis peaks rajanema eelkõige tugevatele isiksustele.
Viies punkt.
Uuesti võeti üles teema hoolekogule eraldi kodulehe loomisest.
Otsustati, et otstarbekas on luua üks üldine emaili aadress hoolekogu@padise.edu.ee, kuid lisada ka iga
hoolekogu isiklik meiliaadress.
Selle ülesandega soovis vabatahtlikult tegeleda Toivo, kes lubas järgmiseks korraks lehe mingil kujul juba
avalikkuse ette tuua.
Kuues punkt.
Otsustati, et oleks vajalik koostada uued küsimustikud, vähema arvu küsimustega kuid mitte etteantud
vastuse variantidega, mis peaks tagama rohkem informatsiooni kooli arendamisel ja koolitöö
parandamisel.
Otsustati uus koosolek kokku kutsuda tavalisest varem, kuna puudujaid oli palju ja otsusteid vastu võtta ei
saanud.
Protokollis Liis Ira

