
Võru Kreutzwaldi Kooli  

5.- 9. klasside lastevanemate üldkoosoleku protokoll nr 6 

    

 

Koosoleku toimumise aeg: 4. oktoobril 2017   k. 17.30 – 19.00 

Koosoleku toimumise koht: Võru Kreutzwaldi Kooli aula 

Osavõtjad: VkrK 5.-9. kl. Lapsevanemad 

 

Koosoleku päevakord 

 

1. Ülevaade hoolekogu tegevusest. Hoolekogu aseesimees  Ain Konsap 

2. Ülevaade õppeaastast. Direktor Kaider Vardja 

3. Ülevaade huvitegevusest. Huvijuht K. Laanemaa 

4. Rahuloluküsitluse tulemustest. Haridustehnoloog Evi Tarro 

5. Ülevaade HEV õpilastele antavast abist. HEV koordinaator Külli    

  Pihl  
 

Koosoleku alguses valitakse protokollijaks enamushäältega Helena Linnamäe. 

Päevakorrapunktide järjekorras tehakse muudatus. Neljas päevakorrapunkt 

tuuakse esimeseks. 
 

 

1. Ülevaada lastevanemate rahuloluküsitluste tulemustest (haridustehnoloog  

   Evi Tarro)  
 

 *Tulemustest selgus, et klassijuhatajatega oldi enamasti rahul, samuti 

arenguvestlustega. 

 *Vanemad võisid sel aastal ka kommenteerida vastuseid. Mitme lapse 

puhul kommenteeriti iga klassijuhatajat erinevalt.  

 *Aineõpetajatega rahulolu puhul oli kommentaare rohkem.  

 *Vanemad leidsid, et konsultatsioonitundide ajal on vajadusel võimalik 

järele vastata või lisaõpetust saada. 

 *Vähest koolikiusamist kinnitab suur hulk vanemaid.  

 *Info kättesaadavusega e-koolist ollakse rahul. 

 *Kooli esindama läinud õpilase puudumisega ei peaks tegelema 

lapsevanem. 

Küsimus lapsevanemalt: Kuidas on kool küsitluste tulemustega rahul? Näiteks 

kiusamise probleem? 

Sotsiaalpedagoog Janika Vellak: Kool on liitunud üleriigilise projektiga 

„Kiusamisvaba kool”. Meil on foorumteater, kus mängitakse kriitilisi 



situatsioone läbi, arutletakse. Noored ise mängivad kogetut. Seda juhendavad 

huvijuht ja Õpetaja Kaja Kunz. 

See on meetod, see on protsess, kus lapsed õpivad käituma. 

Lapsevanema täiendus: Murdeeas õpilased on tundlikud, igaüks on eriline, 

seda peaks arvestama. 

Direktor: Selle ja palju muuga arvestamegi ja tegeleme ka igapäevaselt. 
 

2.Kooli hoolekogu tööst ülevaade. Hoolekogu esimees Ain Konsap 

   

 *Koosolekuid on peetud viis. On arutatud erinevaid probleeme. On 

otsitud lahendusi erinevatele probleemidele. 

 *Järjekorrad sööklas on pikad keskastmes, kui õpilasi teenindatakse letist. 

Olukord on paranenud suuresti, aga 30 % ulatuses annaks veel parandada.  

 *Õpitulemused on pisut üle Eesti keskmise. Võiks püüda veel paremate 

tulemusteni.”Harju keskmine” pole see, mille poole püüelda, eesmärk 

peaks olema alati kõrgem. 

 *Kool on mitmetasandiline. Seega aidatakse ka nõrgemaid nii, et põhikool  

 saaks   läbitud. HEV tööga on hoolekogu rahul 

 *Õpetajate kvalifikatsiooni ja õpitaseme pidev tõstmine peab olema 

järjekindel töö. 

 *Infot on olnud võimalik vajadusel kätte saada. 

 *Kooli õpikeskkonna uuendamine peab toimuma iga-aastaselt. 

 *Hommikune liiklus kooli ümbruses on tekitanud probleeme. Valmis on 

uus        

 Kagukeskuse parkla, mida on sobilik igati kasutada. 

 * Hoolekogu ootab kõigilt lastevanematelt aktiivsemat kaasamõtlemist, 

probleemide    *tõstatamist, lahenduste pakkumist. 

Küsimus saalist: Õpilaste koolikott on raske. Kuidas seda lahendada? 

Direktor: Õpikud on rasked, need on Haridusministeeriumi tellitud, mida kool 

muuta ei saa. 

Õppejuht Eha Tammo: Käisin vabariiklikul õppejuhtide kokkusaamisel, kus 

tõdeti, et koolikott on niikaua endiselt raske, kui Haridusministeerium  ei leia 

võimalust kahe õppematerjalide komplekti komplekteerimiseks. 
 

3. Ülevaade möödunud õppeaastast. Ettekande teeb direktor Kaider Vardja. 
 

 

 *Toitlustamisest oli juttu ka eile. Söökla esindaja Ruta Tasso on siin. 

Küsimus lapsevanemalt:Lapsed ei söö kalasuppi. Kas seda ei saaks millegi 

muuga asendada? 

Söökla esindajad: Meil on ette antud menüüd, kus on öeldud, et peame 

pakkuma erinevaid toite, s.h ka kala. Oleme järginud ka kõiki Terviseameti 

selgitusi. Et järjekorrad poleks nii pikad, saavad ka lapsed sellele kaasa aidata, 

mõeldes enne, missuguse toiduvaliku teen. 



Arutelus osalevad mitmed lapsevanemad, aga ühtegi konkreetset otsust vastu ei 

võeta. 

Direktor teeb kokkuvõtte möödunud õppeaastast ja esitab arvulised näitajad. 

Koolis on hetkeseisuga 665 õpilast ja 86 töötajat, neist 69 õpetajad. 

 Koolil on koolifond, kust saavad avalduse alusel abi õppereisideks 

majanduslikult vähemkindlustatud perede lapsed. 

 Kui õpilasel või vanemal tekib probleem, on palve, et koheselt pöördutaks 

aineõpetaja või klassijuhataja poole. Meie sotsiaalpedagoogid on samuti 

valmis oma nõuga abiks olema.  Probleemi mittelahenemisel saate ka 

direktsiooniliikmete poole pöörduda. 

 Möödunud aasta tasemetööde näitajad olid kõrgemad nii maakonna kui ka 

riigi keskmisest.  

 Paljudelt võistlustelt ja olümpiaadidelt said meie õpilased auhinnalisi 

kohti. 

 Muutus on ka vaheaegades. Meil on veebruari lõpus lisavaheaeg ja kool 

lõpeb juuni keskel. 

 Koolis on laiaulatuslik projektitöö.  
 

4. Huvitegevusest koolis. Ettekande teeb huvijuht Kai Laanemaa. 

 Infot kooli huviringide kohta saab meie kooli kodulehelt. Huvijuht 

tutvustab erinevaid ringe. 

 Õpilasomavalitsuse liikmed valitakse 7.- 9. kl õpilaste seast. 

Õpilasesinduse töös saavad aga kõik osaleda ja oma häid mõtteid ja 

algatusi pakkuda. 

 Üritusi on aasta jooksul palju. Sel aastal on ka Kalevipojamängud, mis on 

sportlik ettevõtmine ja meil on siis olnud ka kohal näiteks sõpruskoolid. 
 

5. Ülevaade HEV õpilastele antavast abist.  

Ettekande teeb HEV koordinaator Külli Pihl.  
 

Seoses HEV õpilastega on seadusesätetesse tulemas muudatusi. Siiani on 

õpilaste hindamine liialt meditsiinipõhine ja ei arvesta piisavalt individuaalseid 

vajadusi. Kehtiv rahastamissüsteem ei toeta piisavalt paindlikku õppekorraldust. 

Tänane kool  on KOOL KÕIGILE. See nn kaasav haridus on rakendunud juba 7 

aastat. See tähendab, et kõigil õpilastel on õigus õppida oma kodukohajärgses 

koolis. 
 

Kui see mingil tingimusel pole võimalik, tuleb omavalitsusel koostöös 

lapsevanemaga leida samas piirkonnas sobivaim kool.  

HEV koordinaator selgitab, missugused on erinevate tugispetsialistide 

tööülesanded. 
 

Õpetajatele viidi läbi projekti toel ka kahepäevane koolitus HEV laste toetuseks. 
 



Koosoleku juhataja: direktor Kaider Vardja/  

Koosoleku protokollija: Helena Linnamäe/ 

4. oktoobril 2017 


