Saverna Põhikooli hoolekogu koosoleku
PROTOKOLL NR 1
Savernas

26. 01. 2022

Hoolekogu koosoleku algus kell 18.00 ja lõpp 19.45.
Hoolekogu koosoleku juhataja Riin Kont.
Hoolekogu koosoleku protokollija Ivi Luht
Koosolekul osalesid Riin Kont, Marek Kamla, Ivi Luht, Ülle Kure, Dagmar Uibo, Maris Ader
Kutsutud Saverna Põhikooli direktor Rita Punning.
Puudus Jaan Ader (õpilaste esindaja)
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Õppekava muudatus
Direktor R. Punning selgitas planeeritavaid muudatusi õppekavas: seoses sellega, et lihtsustatud
õppekava järgi õppiv õpilane on jõudnud 7. klassi, on vaja teha LÕKi uusi muudatusi. Muuta on
vaja punkti 4.6 - 7. klassi 2 valikaine tunnist 1 tund läheb lisaks eesti keelele (saab 7 tundi kokku)
ja 1 tund läheb lisaks matemaatikale (saab 5 tundi kokku).
Ainekavadesse on lisatud 7. klassi õpitulemused ja õppesisu, mis oli koosolekul osalejatele juba
eelnevalt tutvumiseks ka sadetud.
O t s u s: õppekava muudatused heaks kiita

Sisehindamise aruanne
Direktor R. Punning tutvustas sisehindamise aruannet, mis hõlmab viimase nelja aasta tegevusi
ja tulemusi. Suur osa aruandest on valminud õpetajate ühistööna ning antud dokument oli
koosolekul osalejatele eelnevalt tutvumiseks saadetud (Google Drive’i kaudu).
Arutelu käigus tunti huvi, kas puuviljavahetunnid jätkuvad ja kuidas need õpilastele meeldivad.
Kritiseeriti kooli veebilehte, mis on vananenud ja vajab kindlasti põhjalikku uuendamist. On
esitatud taotlus IT-spetsialisti saamiseks, kes võiks hallata kogu arvutiparki ning
haridustehnoloogina vanematele klassidele ka informaatikat õpetada. Samuti on suur vajadus
logopeedi järele, sest logopeedilist abi vajavate õpilaste arv kasvab aasta-aastalt. Logopeedi
võiks jagada lasteaiaga, sest ka seal on erialaspetsialisti vaja.
O t s u s: sisehindamise aruanne heaks kiita

Arengukava koostamine
Direktor R. Punning andis ülevaate arengukava koostamise hetkeseisust. Saverna Põhikoolil on
olemas arengukava aastani 2030. Praegu on vajalik arengukava üle vaadata ja vajadusel seda
muuta ning täiendada. Õpetajad on töörühmades juba oma kokkuvõtted esitanud. Hoolekogu tegi
ettepaneku esitada SWOT-analüüs lastevanematele, et küsida nende arvamust. Hoolekogu
esimees R. Kont koostab lastevanematele küsitluse ja teeb sellest kokkuvõtte.
O t s u s: arutleti antud teemal ja võeti info teadmiseks
Saverna Põhikooli direktori konkurss
Välja on kuulutatud Saverna Põhikooli direktori konkurss, mille tähtaeg on 18. veebruaril.
Praegune direktor R. Punning lahkub ja jätkab direktorina vaid Krootuse Põhikoolis.
Hoolekogu liikmed arutlesid antud teemal ja avaldasid mõtteid, milliseid on ootused uue
direktori suhtes.
Lisaks leidis pikemat arutelu tõik, et koolil ei ole alates 1. jaanuarist kooliõe teenust, kuna senine
teenusepakkuja loobus antud tööst. Sellega seoses on kool olukorras, kus õpilaste
tervisekontrollid ja vaktsineerimised jäävad pooleli ja antakse uue teenusepakkuja saamiseni üle
õpilaste perearstidele. Lapsevanemaid tuleb antud olukorrast teavitada ning küsida kooli pidajalt,
mida antud probleemi lahendamiseks on ette võetud.
Järgmise koosoleku toimumise ajaks lepiti kokku 6. aprill.
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