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1. Eelmise õppeaasta kokkuvõtte
2. Õppekava muudatused
3. Vajadusel otsustada klasside suuruse küsimusi
4. Õppekorraldus uuel õppeaastal. Seis asenduspindadega.
5. Transpordi lahenduste teemal ülevaade
6. Rahulolu küsimustiku kokkuvõte
7. Personalipoliitika teemal mõttevahetus. Koolist on lahkunud palju inimesi. Mida muuta, et kool oleks
ka õpetajale atraktiivne tööandja.

1. Eelmise õppeaasta kokkuvõtte
Direktor esitles Õilme Saksa koostatud õppeaasta kokkuvõtet
Hoolekogu võttis teadmiseks.

2. Õppekava muudatused
Muudatused valdavalt eelnevalt hoolekogus räägitud. Osad hindamised poolaastas, osad trimestris.
Mõned tehnilised muudatused.
Riik tegi ujumisõppe kohustuslikuks.
Priit Laanoja: Kas ei ole ülepaisutatud nõue, et tuleb 200m suuta ujuda?

Toomas: Eesmärk on, et lapsed õpiksid ujuma, kes suudab 100m ujuda, suudab ka 200m ujuda.
Muudatusi õppekavas tuleb ilmselt veel.
Hoolekogu oli pakutud õppekava muudatustega nõus.
3. Ettenähtust suuremad klassid
Planeeritud on järgmised suuremad klassikooseisud:
2A – 25
2B – 26
3A – 26
3B – 25
6A – 25
3. klassis C klassi lapsed liituvad A või B klassiga. A ja B klassi lapsed jäävad oma klassi.
Hoolekogu kinnitas suuremad klassikooseisud

4. Õppekorraldus uuel õppeaastal. Seis asenduspindadega.
Eerikal on interneti ühendusega veel tegemist, muud põhiasjad on paigas. WC-sse on vaja veel panna
kõrgemad uksed ja vaheseinad.
Ploomikeses on veel palju asju pooleli. Seal on mitmeid muresid. Loodame ikka 1. septembriks korda
saada.
Uue maja ehitusel käib lammutamine. Tulevad välja mõned üllatused, mida jooksvalt lahendatakse.
Koolipäeva planeeritud algus:
8.45 Ploomi tänaval
8.55 Eerikal
Hetkel tuleb arvestada nende aegadega, võib täpsustuda sõltuvalt busside jõudmise ajast.

5. Transpordi lahenduste teemal ülevaade
Hange oli ära, GoBuss võitis.
Leping ootab seadusest tulenevat ooteaega, vaidlustatud hetkel pole.
Liiva tänaval on senisele parklale eraomanik aia ümber ehitanud ja linn pole kokkuleppele saanud, aga
buss mahub ära ka ilma selleta.
Tasuta sõiduõigus tuleb. Täna on 2 bussi. Rene Leiner saatis stuudiumis kõigile infot.
Margus Jäger: Kas Raatuse ühiselamu ette tuleb bussitasku?

Valvo Semilarski: Ma uurin.

6. Rahuloluküsimustik.
Esitleti rahuloluküsimustiku tulemusi 81 slaidil. Vastasid õpetajad, õpilased ja lapsevanemad.
8. klassi õpilaste rahulolu küsimustiku kokkuvõte.
Slaidid edastatakse hoolekogule ja järgmisel koosolekul vastatakse küsimustele, kui neid on.

7. Personalipoliitika teemal mõttevahetus. Koolist on lahkunud palju inimesi. Mida muuta, et kool
oleks ka õpetajale atraktiivne tööandja.
Lahkunud on erinevatel põhjustel mitmed töötajad:
Margus Jäger: Millised on põhjused, et inimesed on lahkunud ja kas saaks midagi parandada.
Toomas Kink: Põhjuseid on erinevaid – eraelulised põhjused, inimeste üleostmine, osakoormustega
töötamise mittesobimine, lühikesed lepingud, erimeelsused õppetööga seotud uuenduste rakendamisel,
õpetamine mitmes koolis, kus tuli teha valik ühe kasuks. Mulle ka ei meeldi, et nii palju lahkujaid on, aga
praegu keskendume ennekõike vabanenud kohtade täitmisele.

Järgmine koosolek toimub septembri teises pooles.
Üks võimalik järgmise koosoleku teema on Raatuse kooli juurde huvikooli tegemise ideede arutamine.

