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1. Innove rahuloluküsitluse kokkuvõte 

Toomas Kink andis ülevaate rahuloluküsitluse tulemustest. Tagasiside koolile on edastatud 42 

leheküljel. Lastevanemate koosolekul tehakse kokkuvõte rahulolu-uuringust. 

Ettepanekud: vanematele tutvumiseks panna rahuloluküsitluse tulemused üles enne üldkoosolekut; 

vanematele tuua esile rahulolu-uuringu positiivsed näitajad; selgitada vanematele, mis on uus 

õpikäsitlus; analüüsida õpetajatega uuringu tulemusi. 

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks ning arvestada üldkoosoleku ettevalmistamisel ja  

läbiviimisel hoolekogu ettepanekutega. 

2. Kooli õppe ja õpetamise töö tulemuslikkuse mõõtmine  

Toomas Kink selgitas, mida ja kuidas koolis hinnatakse. Kaasaegses hindamises on rõhuasetus 

protsesside, mitte isiku hindamisel. Lisaks enesehindamine, ülevaate annavad ainekavad ja kooli 

üldtööplaan.  

Ettepanekud: üldkoosolekul tutvustada vanematele kooli õppeaasta eesmärke; Stuudiumis võiksid 

vanemad jagada oma kogemusi või näpunäiteid õpetamise osas. 

Otsus: Võtta informatsioon teadmiseks ning võimalusel tutvustada üldkoosolekul kooli õppe-

eesmärke. 

3. Huvikooli arendamine 

Toomas Kink andis ülevaate huvitegevusest. Hetkel on avatud 17 tasuta ja 6 tasulist huviringi. See 

on praegu kooli võimekus. 

Ettepanek: teema lapsevanemate seas küsitluse, et saada teada enam vanemate oskuste kohta, mida 

saaks vanemad jagada kas projektipäevadel või näiteks ka juhendada huviringe. Samuti vanemate 

ootused huvihariduse arengu osas Raatuse koolis. 

Otsus: Piret Sapp koostab küsimused ja saadab oktoobri alguses Kristi Eelmäelele, et saaks 

Stuudiumi kaudu küsitluse kohta infot jagada. Vanemate tagasiside saab anda novembrikuu 

hoolekogus. 



4. Jooksvad küsimused 

• 22. novembril toimub esimest korda Raatuse kooli lauluvõistlus. Õpetajad ja vanemad 

teevad oma etteaste, et anda lastele eeskuju. Hoolekogu liikmed on oodatud kaasa lööma ja 

ka lapsevanemaid motiveerima selles ettevõtmises osalema. 

• Järgmine hoolekogu koosolek toimub 26. novembril kell 16.30-18.00. 

 

 

Margus Jäger         Piret Jõul 

koosoleku juhataja        protokollija  


