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1. Kooli maine seoses pagulasteemaga  
 
Rein Möldre:  Ümbruskonnas on läinud liikvele info, et pagulaslastele pühendatakse 
tundides rohkem tähelepanu ja aega kui kohalikele lastele ning seetõttu võib kannatada 
õpetamise kvaliteet ning  vanemad on rahulolematud. 
 
Merje Leemets tutvustas tundide andmise korda ja õppekorraldust klassides, kus õpivad 
keelt mitte oskavad varjupaigataotlejate lapsed, keda hetkel koolis 6 õpilast. Nende 
õpilaste pealt makstav pearaha 1,5 korda suurem. 01. jaanuarist kuni õppeaasta lõpuni 
annab haridusministeerium lisaraha, mis läheb pagulaslastega tegelevatele õpetajatele 
lisatasudeks.  Õpilastele erisusi ei tehta, reeglid on kõigile ühesugused. Ei karda ka 
õpetamise kvaliteedi langust, sest 8 tundi nädalas õpivad Vao keskuse lapsed eraldi eesti 
keelt.  Kui sügisel oli eesti kodukeelega poiste (eriti 4. klassi poiste) ja Vao keskuse 
poiste vahel erimeelsusi, mis tulenes just oskamatusest kasutada ühist keelt, siis 
praeguseks on olukord stabiliseerunud – mängitakse koos, saadakse üksteisest aru ning 
ollakse kohanenud olukorraga. 
 
Toimus arutelu . 
 
2. Kiltsi Põhikooli õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi   
läbiviimise kord 
 
 Merje Leemets: palun lisada õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldava konkursi 
läbiviimise korda konkursi teate avaldamise kohana portaali Koolielu. 
 
Hoolekogu andis nõusoleku. 
 
 
3. Ülevaade 2015/2016 õppeaastast 
 
 Merje Leemets andis ülevaate lõppevast õppeaastast. Suurenes õpilaste arv. Õpilasi 11 
rohkem kui eelmisel õppeaastal, kokku 66. Lapsed väga tublid. Õpetajate (eraldi tooks 
välja Kristiine Adamsoni, Kati Hiire ja Tanel Kümniku) initsiatiivil osalesid lapsed 
erinevatel võistlustel ja olümpiaadidel ning saavutati auhinnalisi kohti maakonnas. 
Wiedemanni keelepäeval esitatud kava “Merepidu” õpetaja Mari- Vivian Ellami 
eestvedamisel sai väga positiivse hinnangu.  Eriline tänu õpetaja Helis Manninenile, kelle 
juhendamisel on meie õpilased saavutanud spordis regulaarselt väga häid tulemusi ja 
kõrgeid kohti vaatamata sellele, et tingimused sportimiseks on koolis väga kesised. 
Sporditreenerite Lembit Kalteri ja Maris Kaarjärve juhendamisel on meie õpilased teinud 
häid tulemusi vabariiklikul tasemel.  Jaanuaris koolil uus operatiivsem kodulehekülg. 
Õpetajatega õmmeldi 3.-4. klassi õpilastele rahvariided, 1.-2. klassile ja 5.-6. klassile 
tantsuseelikud- ja püksid, telliti koolisümboolikaga t-särgid. Õpetajatega planeerisime 
juuni algul rahvariidepluuside pesemistalgud ja padjapüüride õmblemise talgud 



lugemispesa patjadele.  Planeeritakse klassidesse paigutada raamaturiiulid ja pinkide 
ümberpaigutamisega soovitakse luua parem õpikeskkond. 
 
Negatiivse poole pealt tutvustas Merje Leemets hoolekogule probleeme ühe pedagoogiga. 
Toimus arutelu. 
 
 
 
4. Rahuloluküsitluse tulemused 
 
Kati Hiir: rahuloluküsitlus viidi aprillis läbi eraldi  1.-4.  ja 5.-9. klassi õpilaste ning 
samade klasside lastevanemate  ning ka koolipersonali hulgas.  
 
Negatiivse poole pealt tuleb täheldada koolivägivalla probleemi.  Meeldiv on nii laste kui 
vanemate ja koolipersonali positiivne suhtumine kooliellu. 
 
Toimus arutelu. Kati Hiire ettepanekul otsustati järgmisest aastast kaasajastada küsitluse 
küsimustikku. 
 
5. Muud küsimused 
 
Kaie Kivistu soovitas koolisööklasse soetada külmaperioodiks puhur või mõni muu 
kütteallikas. Toimus arutelu ja otsustati võimalusel soetada infrapunakiirgur. 
 
Reelika Möldre: kas õpetaja Kristiine Adamson jätkab? 
 
Merje Leemets: jätkab ja alustab õpinguid. 
 
Merje Leemets andis infot eelseisvate ürituste osas 

 välja on kuulutud ametikonkursid muusika-, klassiõpetaja ja keelekümbluse 
õpetajate ametikohtadele tähtajaga 20. mai 2016; 

 selle õppeaasta viimane koolipäev 03. juuni. Teeme kooliperest ühispildi; 
 02.juunil edukad preemiareisil Tallinna loomaias; 
 31. mail spordipäev; 
 lemmikloomade näitus 21. mail 5. ja 6. tunni ajal. 

  
 
Koosoleku juhataja:         Protokollija: 
 
 
 
 
 
 
 


