
Kokkuvõte ankeetidest

17. oktoobril laekus lastevanemate koosolekutel jagatud ankeetidele 206 erineva põhjalikkusega 
vastust. Kokkuvõte neist:

1. Sügisest on meie koolis uus toitlustaja. Kuidas on laps jäänud toitudega rahule? Milliseid probleeme näete toitlustamise 
korraldamisel?

Valdav enamus on toitlustusega rahul (laps ei ole kurtnud), uut toitlustajat on hinnatud nii 
paremaks kui halvemaks. Probleemina on märgitud liiga varast ja hilist toitlustamist, väikseid 
portse, sabasid, suppide osakaalu, jahtunud toite. Juua võiks rohkem olla. Ühes söökla osas on 
jahe.

2. Kas näete probleeme turvalisuse või tervisekaitse küsimustes? Milliseid?

Enamuses probleeme ei nähtud. Nimetati psühholoogi puudumist ja korrapidajaõpetaja 
vajadust eriti garderoobis, liiklusprobleeme (tauniti hoovi sõitu, ülekäiguradadel sooviti tõket või 
foori), märgiti koolikoti raskust, kätepesu söögi eel, WC paberi lõppemist päeva lõpul. Oli paar 
delikaatset vihjet, mis edastati.

3. Kas Teil on tähelepanekuid õppekirjanduse osas? Millise õpiku või töövihiku osas olete tuvastanud puudusi? Milliseid?

Peamiselt märgiti töövihikute puudumist, aga ka õpikute raskust. Konkreetsed puudused olevat 
matemaatika õpikus ja töövihikus ja vene keele õpikus.

4. Klassi täitumise piirnormiks on 24 õpilast. Kui varem oli hoolekogul õigus anda nõusolek tõsta piirnormi 26 õpilaseni, 
siis uus seadus selliseks nõusolekuks ülempiiri ei kehtesta. Haridusosakond on arvamusel, et hoolekogude ümarlaud võiks 
lähtuda mingist ülempiirist Tartus. Milline võiks Teie arvates olla terve Tartu jaoks kehtiv maksimaalne klassi täitumuse 
piirnorm põhikoolis?

Valdavalt peeti ülempiiriks arvu 26. Kümme lapsevanemat arvas, et arv võiks olla 27-28, kaks 
korda märgiti ka arv 30. Palju lapsevanemaid avaldas aga, et arvu 24 ei tohi üldse suurendada.

5. Milliste meie kooli probleemide lahendamisel näete suuremat hoolekogu rolli?

Ettepanekuid oli vähe. Nimetati õppekirjandust ja toitlustamist, ent oli ka konkreetseid 
muresid (projektor). Sooviti näha hoolekogu rolli kooli ühtsuse kujundamisel.

6. Info hoolekogu tegevusest on kooli kodulehel. Kuidas saaks hoolekogu veel oma tegevusest lapsevanematele teada 
anda?

Valdavalt peeti kodulehte ja aastakoosolekut piisavaks. Konkreetsel vajadusel sooviti infot läbi 
klassijuhataja. Küsiti e-kooli vastava võimaluse kohta ja märgiti ka listi.

7. Millises hoolekogu töögrupis olete ise valmis kaasa lööma? Positiivse vastuse korral lisage kindlasti oma e-kontakt.

Anti paar e-kontakti. Seni on töögrupid tekkinud ad hoc põhimõttel, neis on probleemi 
lahendamise nimel tegutsenud 2-3 inimest.

Täname vastajaid!
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