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Osalesid: osalejate nimekiri eraldi lehel
Päevakord:
1. Kabala Lasteaia-Põhikooli arengukava 2019-2021 arutamine ja hinnangu andmine
2. Hoolekogu koosseis ja töökord Rapla vallas
3. Info
1. Kabala Lasteaia-Põhikooli arengukava aastateks 2019-2021 oli eelnevalt saadetud hoolekogu
liikmete tutvumiseks.
Selle on läbi arutanud ja heaks kiitnud ka õppenõukogu ja pedagoogiline nõukogu oma
koosolekutel.
Jätkuvalt tahame olla kogukonnakool. Oma eesmärgid oleme seadnud lähtuvalt põhiväärtustest ja
eesmärkide saavutamiseks oleme koostanud oma tegevuskava. Kuna oleme lasteaed-põhikool , siis
on vajalik arengukavasse lisada ka tegevused, mis meid eesmärkide täitmiseni viivad. Iga õppeaasta
lõpus vaadatakse tegevuskava üle ja seda saab siis vajadusel täiendada, korrigeerida.
Direktor Jaanika Voomets tutvustas valdkondade kaupa, mis on meie prioriteedid ja eesmärgid.
Eestvedamise ja juhtimise valdkonna suurima muutusena oleme saanud vallalt kinnituse, et
järgmisel õppeaastal saame töö ümber korraldada ja luua 0,5 õppealajuhataja ametikohta.
K. Kalf: Kas meil on siis praegu midagi halvasti või valesti?
J. Voomets: Ei ole. Siis saab direktor pühenduda paremini ja põhjalikumalt oma tööle.
Personalijuhtimise peamine rõhk on õpetajate arengu toetamine. Õpetajad saavad vastavalt
vajadusele võtta kursusi ja õppeaasta jooksul on kaks ühist üritust/ koolitust kogu personalile:
tavaliselt üks aasta lõpus ja üks õppeaasta lõpus.
J. Paasma: Ei ole rahul, et lapse erivajadust ei märgata või ei öelda lapsevanemale. Meie teenuse
hind tõuseb, aga kvaliteet mitte. Meil ei ole logopeedi.
J. Voomets: Meil ei ole logopeedi, aga meil on eripedagoog, kes saab logopeedi näpunäidete põhjal
teha lastega logopeedilist tööd. Vald otsib logopeedi, aga praegu meil seda teenust ei ole.
Koostöö huvigruppidega jätkub. Tuli ettepanek, et hoolekogu võiks korraldada lastele/ õpilastele
ühe ürituse aastas. Otseseid vastuväiteid hoolekogu ei esitanud.
Ressursside juhtimise valdkonnas on suurem töö katlamaja ümberehitus säästlkumale küttele, töö
korraldamine on valla ehitusspetsialisti pädevuses.
Õppe- ja kasvatustegevuse prioriteet on kujundava hindamise jätkuv rakendamine. Praegu oleme
asendanud hinded hinnangutega I klassis. Nüüd on eesmärk minna hinnangutele üle loovainetes:
muusikas, kunstis, kehalises kasvatuses, tööõpetuses.
Täiendusi, parandusi ei olnud. Ettepanek kooskõlastada Kabala Lasteaia-Põhikooli arengukava
2019-2021.
Otsus: Kooskõlastada Kabala Lasteaia-Põhikooli arengukava 2019-2021.

2. Direktor Jaanika Voomets tutvustas hoolekogude moodustamist ja töökorda Rapla valla
munitsipaalkoolides.
Hiljemalt 31.oktoobriks peavad kõik institutsioonid – lateaia vanemad, õpilaste vanemad, õpetajad,
lasteaiaõpetajad, vilistlased, kooli toetavate organisatsioonide – valima uued esindajad. Need
valimised tuleb läbi viia septembrikuu jooksul.
Valimised algatab direktor.
Hoolekogu liikme volituste kestus on kolm aastat.
Hoolekogu liikmete arv jääb meil samaks.
3. Info.
K. Rahkema: Kuidas on riividega lasteaia väravatele, et lapsed ei saaks õuesoleku ajal väravast
välja minna?
J. Voomets: Me panime selle töösse, aga firma, mille me välja valisime ja hinnapäringu saatsime, ei
ole meile vastanud. Töö on pooleli.
Varsti on õppeaasta lõpp käes ja tulevad lasevanematele tagasisideküsitlused. Direktor Jaanika
Voomets rõhutas ja pani südamele, et võimalikult paljud lapsevavanema vastaksid, eriti just lasteaia
vanemad. Eelmisel aastal vastas ainult 6 lasteaia lapsevanemat, selle põhjal on raske üldistusi teha.
Sel aastal on küsitlus sama pikk kui eelmiselgi aastal, aga me tahame, et tekiks mingi võrdlemise
võimalus.
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