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Päevakorras:

1. Organisatsiooniarengu 2018.a uuringu analüüs
2. Lastevanemate 2019.a rahulolu analüüs
3. 2018/2019 õa ürituste kokkuvõte
4. 2018.a eelarve kokkuvõte
5. Sisehindamiskorrale arvamuse andmine
6. Õppekasvatustegevuse 2018/2019 õa tulemused
7. Jooksvad küsimused.

1. Organisatsiooniarengu 2018.a uuringu analüüs

KUULATI: Direktor  Maarika  Vorsmann  tutvustab  Maarika  tutvustab  organisatsiooniarengu
küsitluse (oktoobris 2018) kokkuvõtet, mille teostas Arengukulg OÜ Tiit Urva „Ühise tarkuse
kujundamise seminari” käigus. Küsitluses tulid välja organisatsiooni elemendid, millega on vaja
edaspidi tegeleda: strateegiad, põhimõtted, programmid - rahulolu 49%; protsessid ja töövood -
rahulolu  48%;  füüsilised  vahendid,  sisustus  -  rahulolu  49%.  Organisatsiooniarengu
kujundamiseks  moodustatakse  uuel  õppeaastal  töötajatest  meeskond,  kes  hakkab  koolile
täpsemat arengukava koostama.

2. Lastevanemate 2019.a rahulolu analüüs

KUULATI:  M.Vorsmann  tutvustas  lastevanemate  rahulolu  2018/2019  õa  kohta.  Rahulolu
küsimustikule vastas 76% lastevanematest. Rahulolu kooliga on väga kõrge: 96,4%. Parendamist
vajavad valdkonnad on: toitlustamine, logopeedi ja eripedagoogi koostöö lastevanematega, suur
huvi tasuliste huviringide vastu (Lisa 2).



3. 2018/2019 õa ürituste kokkuvõte

KUULATI: Direktor Maarika Vorsmann tutvustab õppeaasta jooksul läbiviidud koostegemise,
sisekoolituste, külaskäikude ja personali üritusi (Lisa 3).

4. 2018.a eelarve kokkuvõte

KUULATI: Maarika Vorsmann tutvustab 2018.a eelarve kokkuvõtet. 79% kuludest moodustas
palgafond.  Lisaks  saime  toetust  5000  eurot  Tallinna  linnalt,  mis  kulus  õppevahenditeks.
Suuremad kulud olid ruumide rent, kommunaalkulud, õppevahendid ja toitlustamine. Eelarve jäi
ka pisut ülejääki.
Tekkis arutelu eKooli teemal, kason plaanis sellele üle minna. Lapsevanemad andsid teada, et
nendele see meeldiks, kui kool kasutaks eKooli keskkonda.

5. Sisehindamiskorrale arvamuse andmine

KUULATI: Direktor  Maarika  Vorsmann  tutvustab  Sisehindamiskorda.  Kord  käsitleb
sisehindamise eesmärki, selle teostajaid, läbiviimist, tulemuste esitamist ja kokkuvõtet.

OTSUSTATI: Kooskõlastada Sisehindamiskord.

6. Õppekasvatustegevuse 2018/2019 õa tulemused

KUULATI: Direktor Maarika Vorsmann tutvustab 2018/2019 õa kokkuvõtet  õppekasvatustööst
(Lisa 4). 
Õppekasvatustöö – üks õpilane lahkus teise kooli, kokku 37 õpilast. Koolikohustuse täitmisega
probleeme  ei  ole,  pigem  puudutakse  tihti  haiguse  tõttu.  Tugisüsteemide  osas  saavad
rehabilitatsiooni  teenust  17 õpilast,  logopeedi  teenust  pakuti  kõikidele õpilastele  10 korda ja
eripedagoogi teenusel osales 9 õpilast. Soovitakse veel rohkem eripedagoogi ja logopeedi tunde,
füsioteraapiat ja huviringe. Käitumisprobleemidega on 12 last, kes vajavad süsteemsemat tuge.
Õpetajad  vajavad  sellel  teemal  lisatuge.  Turvalisus  on  tagatud.  Enamasti  suudavad  õpetajad
toetada iga õpilase individuaalset  arengut.  Meeskonnatöö sujub,  koostöö kolleegide vahel  on
väga hea,  õppetöö planeerimine toimib hästi.  Tuntakse puudust sobivatest õppemeetoditest ja
töövõtetest, kuid õppeaasta jooksul on õppevahendeid üsna palju juurde ostetud. Toimib õpilase
arengu jälgimine ja tagasiside.

KUULATI:  Maarika  Vorsmann  andis  teada,  et  koolil  on  plaanis  sügisest  alates  pakkuda
huviringe, mis on lapsevanematele tasulised. Eraldi huvikooli õppeasutusel moodustada ei olnud
vaja, kuna meil on tegevusluba õppe-, sh huvihariduse korraldamiseks. Läbirääkimised käivad
järgmiste  ringide  avamiseks:  draama,  keraamika,   kunst  kui  teraapia,  muusika  kui  teraapia,
loovliikumine.

M.Vorsmann  informeeris,  et  tunnetustoa  loomiseks  loodud  meeskond  valis  välja  sobivad
vahendid. Vahendite ostmiseks saime Eesti Puuetega Inimeste Fondi toetuse summas 9100 eurot,
millest  7000 on fondilt,  1400 omaosalus  (ruumi  remont  ja  elektritööd) ja  heategevusüritusel
2018.a kogutud summa 700. Lisaks Kanada 2740 ja heategevusürituse raha 620. Kokku 11 071
eurot. Tooted tellitakse TerviseAbi kaudu ja tulevad augustikuu jooksul.

Lisaks  sai  kool   positiivse  toetuse  taotlusele  Akadeemilistelt  Kanada  Eesti  Naiste  komiteelt
summas 9991,28 eurot, mille eest ostetakse kolleegiumi otsusega: saali projektor, tunnetustoa



lisavahendid, võimendus koos mikrofonide, kõlarite ja süntesaatoriga saali, legolauad ja legod
kahele korrusele, aastaringitahvlid klassidesse, muusikapillid.

Janno Kell tegi ettepaneku PCS suhtlusraamatut kvalitseetsemaks kujundada ja kui tekib piisav
andmebaas, siis pakkuda sellist teenust ka väljaspool kooli. 

Tekkis arutelu alternatiivkommunikatsiooni teemal, kuna vajadus on lapsevanemate omavahelise
info  jagamise  või  vastava  poe  esindaja  tutvustava  koolituse  osas,  et  saaks  infot  uutest
vahenditest.
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