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Koosolekul osalesid Riin Kont, Marek Kamla, Ivi Luht, Ülle Kure, Dagmar Uibo, Maris Ader, 

Carmen Kägo 
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Päevakord 

1. Saverna Põhikooli direktori enesetutvustus 

2. Jooksvad küsimused 

 

Saverna PK direktori enesetutvustus 

Saverna PK direktor Tiit Tammaru tegi lühikese enesetutvustuse ning andis ülevaate enda 

mõtetest.  

* On toimunud projekteerimiskoosolekud kõrvalhoone renoveerimiseks. Direktor T. Tammaru 

andis ülevaate toimunud arengutest. 

* Koolimaja katus vajab remonti. Tuleb kiiresti leida võimalus läbijooksude kohad korda teha. 

* Kooli koduleht ei toimi. Direktor andis teada, et tegeleb juba täiesti uue kodulehe koostamisega, 

sest vana on ajast maha jäänud. 

* Kooli vajatakse IT-spetsialisti või haridustehnoloogi, samuti eripedagoog-logopeedi. Mõlema 

ameti jaoks on ette nähtud väga väike koormus ja niimoodi on raske töötajat leida.   

R. Kont: Tunniplaanis on palju informaatikat, kasutagem seda siis ratsionaalselt! 

 

* Testimine toimub 1 x nädalas, kui tekib vajadus, siis tihedamalt. 

* Kooliõde pole endiselt, kooli pidaja tegeleb sellega, aga pole veel lahendust leidnud. 

* Ukraina-teemal on arutletud õpilaskohtade üle, kool on valmis vastu võtma 5-7 ukrainakeelset 

õpilast. 



* Õpetajate koolitusraha on eelarveaastaks ette nähtud vaid 600 eurot, seda on liiga vähe. 

* Koostamisel on kooli arengukava, koolivaheajal on laiendatud koosolek sel teemal. 

* Idee minna üle tavalise paberist õpilaspileti asemel plastikkaardile. Ehk on võimalik see siduda 

ka bussikaardiga. 

 

Jooksvad küsimused 

 

R. Kont andis ülevaate lastevanemate seas korraldatud SWOT-analüüsist.  

Info huvialaringide ärajäämise kohta ei jõua sageli lastevanemateni, kes korraldavad oma laste 

transporti. Probleemid on just noortekeskuses toimuvate ringidega, mis toimuvad aeg-ajalt 

kaootiliselt.  

Kooli staadioni olukord on halb, aga suuremaid investeeringuid pole loota, sest Savernasse 

rajatakse uus noortepark. 

Arutleti kooli Facebooki lehe vajalikkuse üle ning leiti, et seda pole vaja, koduleht on põhiliseks 

infokandjaks. Koolisisene suhtlus on Stuudiumis. Infovahetus valla ja kooli, lastevanemate ja 

kooli vahel on mõnikord puudulik. 

Kooli territooriumile oleks vaja õuesõppepaviljoni, selle võiks paigutada kooli ette, kui sealt 

eemaldada kuivama hakanud puud, või kõrvalhoone nii-öelda soppi. 

Lapsevanemad näeksid inglise keele õpet varem kui 3. klassist, aga see tuleks ainetunnina 

millegi arvelt, sest tundide arv on klassiti ette nähtud. 

Hoolekogu kutsub lapsevanemaid appi hoogtööpäeval jälle midagi kooli ja kooli ümbruse heaks 

tegema. Seekord on tulnud lastevanematelt signaal, et kooli territooriumi ümbritsev hekk on 

igasugust sodi täis. Talgud toimuvad laupäeval, 30. aprillil. 

I. Luht andis edasi info, et Erasmus+ projekti raames on meie koolis väliskülalised, kellest 

õpilased tuleb paigutada kodudesse. Õp Anne Uibo teeb lähipäevil selleteemalise koosoleku, aga 

kindlasti oleks lõpuüritusel vaja ka hoolekogu abi. 

Jägmine koosolek toimub 24. augustil kell 18. 

 

 

 

 

Koosoleku juhataja       Protokollis 

Riin Kont        Ivi Luht 

 

(digitaalselt allkirjastatud)                 (digitaalselt allkirjastatud) 


