Viljandi Huvikool
PROTOKOLL
Asukoht: Viljandi Huvikoolis 04.12.2018
Algus kell 17.30, lõpp kell 19
Koosolekut juhatas: Piret Mädamürk
Protokollis: Risto Kaljurand
Võtsid osa: Maie Tammemäe, Pille Kährik, Peep Tobreluts, Risto Kaljurand, Piret
Mädamürk
Puudusid: Piret Vagel, Enno Rebane, Reet Lubi, Kati Leets
Päevakord
1. Hoolekogu esimehe valimine
2. Hoolekogu tegemised 2018.a
3. Hoolekogu tegevuskava
Päevakorra punkt nr.1
Esmalt märgiti ära, et liiga vähe on lastevanemate huvi osalemise vastu hoolekogus.
Eesmärk kaasata lapsevanemaid rohkem hoolekogu liikmeskonda.
Tehti ettepanek konsensuslikult esitada hoolekogu esimeheks Piret Vagel
OTSUS: Piret Vageli enda nõusoleku korral kinnitada ta hoolekogu esimeheks.
Päevakorra punkt nr.2
Peamiseks eesmärgiks 2018.a -2019.õ.a. on koostöö lastevanemate ja ringide vahel.
Uurimaks millised on murekohad ja positiivsed edusammud ning kuidas arendada koostööd
edaspidi.
Kuna lapsed tulevad tihtilugu 1h enne tundi kohale, siis ei ole neile huvipakkuvat tegevust
pakkuda. Soov luua koridoridesse rohkem vaba aja veetmiseks võimalusi. Näiteks
mängulaudu panna üles, leida lahendusi liikumist võimaldavate vahendite rakendamiseks
koridorides või teha madalseiklusrada ja õpperada välja.
Tagasiside küsitluste ja tulemuste kohta: Lapsevanemate, õpetajate ja kooli vaheliselt.
Lapsevanemad vajavad suuremat ülevaadet, mis huvikoolis toimub, et nad mõistaksid
kuidas ka ise kaasa aidata. Selleks vaja, et lapsed jagaks kodus kogemusi kui ka õpetajatelt
saavad lapsevanemad tagasisidet (tagasiside mitmesuunalisus). Lisaks korraldada ühiseid
õpitubasid, kus kõik osapooled saavad osaleda ühises õppeprotsessis. Suuremate
sündmuste korraldustiimi kaasata vanemaid.

Lapsevanema ja kooli vaheliselt aitaks ehk ka koolituse korraldamine lastevanematele,
tutvustada huvikooli tegemisi ja tööpõhimõtteid.
Lapsevanemad märgivad, et küsitluse vormile ja sisule tuleb rõhku panna, et paljudest
erinevatest küsimustikest huvikooli oma silma paistaks ja koheselt oluline tundub ning
vastama kutsub. Mitte ei upuks teiste samalaadsete vahele ära meilboksis.
Päevakorra punkt nr. 3
Plaanis on korraldada sõbranädal, kus juba ringis osalev laps saab kaasa tuua oma sõbra,
et näidata mida huvitavat huvikoolis tehakse.
Rohkem rõhku panna programmile, Roheline kool. Huvikool liitus 2018a. detsembris
Rohelise Kooli programmiga. Algab väikestest asjadest nagu näiteks prügi sorteerimine,
keskkonnaalase teadlikkuse tõstmine ja erinevad õpitoad ning soov oleks luua välja
õpperada/õppepark looduse kohta. Soov täita programmi ülesandeid ka edaspidi.
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