12.04.22 “Vestlusõhtu lastevanematega”
Osalejad: 5 lapsevanemat ja õppejuht
Vestlusõhtu juht: Pille Lille, Kabala Lasteaed-Põhikooli direktor Arutelu
teemad:
● Kabala Lasteaed-Põhikooli uue arengukava koostamine
Põhiväärtused
Koostöö huvigruppidega
● Arendustegevused lasteaia rühmades
● Lõpupeod maikuus:
Lustilaps 26.05.22 17-19, 1 lõpetaja
Muumi 30.05.22 kl 17-19, 1 lõpetaja
Jõmmu 31.05.22 kl 17-19, 5 lõpetajat
● “Kiusamisest
vabaks”
programmi
lastevanemate kaasamine

tegevustesse

● Süstemaatilised hommikuringid ja liikumiskasvatus kõigis rühmades,
liikumisõpetajad Eha Pärdi, Diana Krahe, Andre-Andy
● 27. aprillil koostöös Punase Ristiga koolitus eelkooliealistele lastele
"Väike esmaabi andja".
● 03.05.2022 lähevad algklassid ja eelkooliealised lapsed Nukuteatrisse
vaatama etendust “Elviine ja mina”
● Uued töötajad (kehalise kasvatuse õpetaja, liikumisõpetajad, tehnoloogiaja tööõpetuse õpetaja, asendusõpetaja)
● Ene Kangrumägi - kehaline kasvatus 1.-9. klass, aktiivsed vahetunnid,
võrkpalli trenn
● Diana Krahe - liikumisõpetaja Jõmmu ja Lepatriinud rühmades,
asendusõpetaja ja abiõpetaja põhikoolis ja lasteaias
● Andre-Andy - liikumisõpetaja Muumi rühmas
● Enn Kübar - tehnoloogia- ja tööõpetuse õpetaja 4.-9. klassides
● Tervist Edendava Kooli tegevused
● Tervisenõukogu
Pille Lille: järelevalve ja koosolekute koordineerimine Liikmed:
Koidu Pettai - huvitegevus
Katrin Puusepp - esmaabi
Anu Siniroht - loodus
Tiia Sõber - tervislik toit

Anu Vendelin - algklassid
Ene Kangrumägi - kehalise kasvatuse õpetaja 1.-9. Kl
● Ideekorje 5.-9. klass aktiivse tegevuse loomiseks 2. korrusel (huhvijuht)
● 11.04.-24.05.22 Jalgratturi koolitus (3. klassi klassijuhataja, kehalise
kasvatuse õpetaja)
● Aktiivsed vahetunnid (kehalise kasvatuse õpetaja)
● Võrkpalli trenn (kehalise kasvatuse õpetaja)
● 18.-22.04.22 “Lauatennise turniir” (kehalise kasvatuse õpetaja)
● 30.05.22 “Kõik õue!” (klassijuhatajad)
Lisaks planeeritud arutelu teemadele küsiti kaadrivoolavusest koolis, millele direktor
andis selgitusi. Õppeaasta alguses oli vaja leida kaks lasteaia õpetajat ja tehnoloogia- ja
tööõpetuse õpetajat.
Lasteaias on nüüd olukord stabiliseerunud. Tehnoloogia- ja tööõpetuse õpetajaga nii ei
läinud ning jaanuariks oli vaja leida uut õpetajat, kes ei jäänud kooli kauaks. Praeguseks
on alustatud koostöö pikaajalise tööstaažiga tehnoloogia- ja tööõpetuse õpetajaga,
kellega loodame jätkata koostööd ka järgneval õppeaastal.
Kehalise kasvatuse õpetaja muutused on tingitud eriolukorrast ning õppeaasta keskel uue
püsiva õpetaja leidmine on raske mitte ainult meie koolis. Õpetajate põud on üle-eestiline
probleem. Praegu on meil tubli aktiivne ja energiat ning teotahet täis kehalise kasvatuse
õpetaja.
Kindlasti on oluline koolis ja lasteaias stabiilsus. Teeme selleks kõik endast oleneva.
Järgmine kohtumine toimub 17. mail kl 18-19 zoom keskkonnas.
Teema “Kabala Lasteaed-Põhikooli tulevik vallavalitsuse vaatenurgast”
Külalistena osalevad Rapla Vallavalitsuse Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna
esindajad:
Jüri Morozov, abivallavanem
Marek Männik, hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist Lea
Lepik, haridusspetsialist
Järgmiseks vestlusõhtuks täiendatud küsimustiku vormi on võimalik täita 10.
maini.

