
 

Hoolekogu protokoll 1-4/26 

Aeg: 26.veebruar 2018 

Osalesid: M.Välis, H.Mäe, Õ.Palmiste-Selberg, M.Topper, A. Aavekukk, A.Lipu (ÕOV), R.Gilden 

(huvijuht), T.Laanemets, A.Kirsipuu 

Puudu: K.Nõu, K.Moks, V.Vahtmeister 

Koosoleku juhataja: M.Topper 

Päevakord: 1. Õpilaste seas läbiviidud küsitlus 

                     2.  Kooli arengukava 2018-2020 ja eelarve 

 

1. Sügisel 2017  viidi 7.-12. klassi õpilaste seas läbi rahulolu küsitlus. A.Lipu teeb kokkuvõte 

vastustest ja analüüsitakse tulemusi. Küsimustikule vastas 53 õpilast. Küsimused puudutasid 

üldist rahulolu kooli, õpetajate ja koolis pakutavaga. Uuriti, ka küsimust, kui vahetad pärast 

9.klassi kooli, siis mis põhjusel. Kooli vahetatakse spetsiifiliste huvide (nt Kaitseliidu vms) 

pärast. Kooli mittemeeldivusena toodi kodutööde mahtu, erinevaid õpetajaid. Jutuks oli ka 

keskkooli osas pakutavad valikud. M.Topper toob välja, et uues ühinenud vallas peaks valla 

hariduskomisjon koostama ühtse hariduse arengustrateegia, mis näeb ette ka Kullamaa KK 

staatuse ainsa munitsipaalkoolina vallas. Tuleks läbi viia küsitlus õpilaste seas, mis neid 

huvitaks, et tuldaks Kullamaale õppima. M.Välis toob välja, et 9 õpilast 3 huviala järgi on 

keeruline rühmitada ja rahaliselt väga kulukas. Keskkooli suunad tuleb hoida aktiivsena ja et 

kõik neid teaksid, sest selline mõju on pikaealisem. Leitakse ka, et kooli tuleb reklaamida L-

Nigula vallas. M. Välis lisab, et kool on valmis õpetama ka täiskasvanud õppijaid. H.Mäe toob 

välja ajalooõpetuse hea taseme. R.Gilden  räägib, et kooli minnakse tutvustama maakonna 

messile  Oma rada. M.Topper toob välja õpetajate motiveerituse teema. Tema sõnul 

motiveerib õpetajat rohkem kollektiiv ja kollektiivne tegevus, kui palk. Leitakse ka, et 

ettevõtlusõppes on suurem vajadus praktilise poole suurendamiseks. T.Laanemets toob 

näitena Üdrumal asuva ja jälle müügis oleva Amanda puhveti, mille kohta saaks teha 

õppetööna äriplaani, turunduse ja käimalükkamise. R.Gilden tutvustab lühidalt 

täiendusprojekti ettevõtlusõppele, mis on rahataotluse ootel. Selle üks osa on 

projektikirjutamise õpe, mida seni koolis õpetatud pole. M.Topper on skeptiline selliste 

juhendajate osas, kellel endal puudub ettevõtluskogemus. 

2. Kiire teemana puudutatakse poiste WC olukorda, suitsevat katlamaja korstnat. Kuigi 

konkreetsel koosoleku toimumise päeval tundsid HK liikmed majja sisenedes solgihaisu, ei ole 

haisuteema igapäevane. Tegeldi haisulukkudega. Parem lahendus oleks täisremont WC-des, 

mida talvel tegema ei hakata.  

Arutelu kooli arengukava teemal. M.Topper soovitab  jagada investeeringud kooli staadionile 

pooleks, lisada taotlus 4 infoteleviisori ostmiseks kooli koridoridesse. Uurida tuleks ka HITSA-

lt rahataotlusvõimalusi.  

Arutati ÕOV ja huvijuhi vajadusest ruumi järele. Arutelu tulemusena otsustati anda huvijuhi 

ja ÕO kasutusse n-ö raadioruum, mis asub raamatukogus. 

            Protokollija: Õ. Palmiste-Selberg  


