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1. Personali 2020.a rahulolu analüüs

KUULATI: M.Vorsmann  tutvustas  personali  rahulolu  2019/2020  õa  kohta.  Rahulolu
küsimustikule  vastas  66% töötajatest.  Rahulolu  kooliga  on  väga  kõrge:  96,4%.  Parendamist
vajavad  valdkonnad  on:  multisensoorsed  vahendid  klassidesse,  ühisüritused  töötajatega,
mentorluse rakendamine, tundide külastused, rohkem tunnustamist, arutelusid ja lapse vaatlusi
(kolleegiumi sisuline muutmine), waldorfkoolitustel kohustuslik osalemine.

2. Lastevanemate 2020.a rahulolu analüüs

KUULATI:  M.Vorsmann  tutvustas  lastevanemate  rahulolu  2019/2020  õa  kohta.  Rahulolu
küsimustikule  vastas  62% lastevanematest.  Rahulolu  kooliga  on väga kõrge:  90,2%, eelmise
aastaga võrreldes vähenenud 6%. Parendamist vajavad valdkonnad on: logopeedi ja eripedagoogi
koostöö lastevanematega,  huvi väiksema tasuga huviringide  vastu,  rohkem väljasõite  ja  õues
viibimist.

3. 2019/2020 õa ürituste kokkuvõte



KUULATI:  M.Vorsmann  teeb  kokkuvõtte  õppeaasta  jooksul  toimunud  ühisüritustest  ja
personali sisekoolitustest (Lisa 1).

4. Õppekasvatustegevuse 2019/2020 õa tulemused
KUULATI:  K. Pärn tegi  kokkuvõtte  2019/2020 õppekasvatustööst  (Lisa  2).  Koolis  õpib  39
õpilast,  klassikomplekte  8.  Koolis  oli  33  töötajat  39  õpilase  kohta.  Tugiteenuseid  said  kõik
lapsed – logopeedi ja eripedagoogi vahel jaotati lapsed ära, psühholoogi juures käis 2 õpilast. Ja
3 töötajat. HEVKO koostöö sujus, vajab edasi arendamist. Käitumisprobleemidega lapsi on igas
klassis.  Probleemide  käsitlemiseks  on  saadud  verge  koolitust,  toimib  koostöö  kolleegidega,
vestlused ja koostöö vanematega.  Vaja on tihedamat koostööd lastevanemate ja kolleegidega,
veel  koolitusi,  ühtseid  reegleid,  tugimeeskonna  toetust.  Õpetajate  omavahelised  suhted  ja
sisekliima on hea.  Õppetöö osas on tekkinud järjepidevus,  hea töö rütm ja tasakaal,  õppetöö
diferentseerimisega  on  alustatud,  pidev  kostöö  eripedagoogi  ja  logopeediga,  on  saadud  tuge
õppemeetodide  ja  töövõtete  osas.  Õpetajad  on  väga  rahul  liikumis-  ja  tunnetustoaga.
Distantsõppega said kõik õpetajad  hakkama,  ehkki  oli  raske uue olukorraga kohaneda.  Selle
parenduseks  toodi  välja  arvutioskuste  arendamine,  kooli  poole  õppemeetodide  ja  koormuse
määramine.  Õpilase  arengut  jälgitakse  igapäevaselt,  toimuvad  vestlused  lapsevanematega,
koostöö  teiste  aineõpetajatega.  Lastevanematele  tagasiside  andmiseks  kasutakse  erinevaid
võimalusi: igapäevaselt suheldes, e-posti, facebooki, helistamise, eKooli, päeviku kaudu. Toimib
tunnustus- ja laitmissüsteem. 

5. Õpilaste arvu suurendamine 5.-7.klassis
KUULATI:  06.03.2020 hoolekogu otsusega suurendati 4.-6.klassis õpilaste arvu 1 lapse võrra
kuni 2019/2020 õppeaasta lõpuni. 5.-7.klassis jätkab ka 2020/2021 õppeaastal 7 õpilast. 

OTSUSTATI:  Suurendada õpilaste arvu 5.-7.klassis 7 õpilaseni 2020/2021 õppeaastaks (alus:
PGS § 26 lg 5).

6. Jooksvad küsimused
I.Hermaküla küsis Liikva maja ostu hetkeseisu.

I.Juuse selgitas, et Liikva maja ostu ei toimunud 30.04.2020, kuid MTÜ üldkogu otsustas siiski
Maaelu Sihtasutuselt laenu 1,5 miljonile küsida, millele vastuse saab juuni lõpus. Edasi otsustab
üldkogu, kas võtame laenu vastu või loobume.

M.Vorsmann andis teada, et Karjamaa 18 on Põhja-Tallinna poolt on välja kuulutatud kirjalik
enampakkumine  tähtajaga  16.06.2020  rendipinnad  955,7  m2  1.  ja  3.korrus.  M.Vorsmann,
K.Rüütel ja K.Lehtveer käisid 21.05.2020 neid ruume vaatamas ja need sobiksid meie koolile
väga  hästi.  Ruumi  on  piisavalt,  vaja  teha  natuke  iluremonti,  ehk  ka  mõned  vaheseinad
suurematesse  ruumidesse.  Võimalus  on  minna  ka  hoolekogu  liikmetel  neid  ruume  vaatama
10.06.2020 kell 14.00.

I.Juuse arutles, et Mattiase Kooli endiselt omanikult võiksime küsida küttesüsteemi ja interneti
olukorda, elektrikulu, majaga seotud üldkulusid, kes tasub maja remondi (katus, küttesüsteem)
eest. Minna koos ehitusspetsialistiga veelkord ruumidega tutvuma ja arvutada välja remondikulu.
I.Juuse suhtleb hariduse valdkonna abilinnapeaga, et uurida tähtajalise lepingu (vähemalt 10.a)
võimalust ja Sõle 40 edasisi plaane. MTÜ üldkogu otsustas osaleda enampakkumisel.
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