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Päevakord:
1. Ettevõtliku kooli sisehindamise kokkuvõte
2. Kuidas on koolil läinud Ukraina õpilastega
3. Arengukava protsess
4. Jooksevad küsimused

1. Ettevõtliku kooli sisehindamise kokkuvõte
Marjana Prii tutvustas töögruppide sisehindamise kokkuvõtteid ettevõtliku kooli hõbetaseme 
standardi taotlemiseks.
Põhjalik ülevaade ja tutvustus rahuloluküsitluste tulemustest – õpilased, õpetajad ja 
lapsevanemad.
Kerli Teesalu tegi ettepaneku rohkem rääkida Ettevõtliku kooli kuvandist ja põhimõtetest, 
kajastada koolis toimuvat, mis aitaks kaasa kooli maine kujundamisele.

2. Kuidas on koolil läinud Ukraina õpilastega
Seoses Ukrainast saabunud õpilastega andis Marjana Prii ülevaate olukorrast koolis ja 
selgitas individuaalsete õppekavade koostamist. Orissaare Gümnaasiumis õpib 5 Ukraina 
õpilast.
Õilme Salumäe selgitas olukorda terve Saaremaa kohta seoses Ukrainast saabunud lastega. 
Ülevaade lasteaedades ja koolides toimuvast. 

3. Arengukava protsess
Kerli Teesalu esitas küsimuse, mis faasis on arengukava ja kuidas saab hoolekogu olla 
kasulik ja kas kogukond saab esitada omapoolseid ettepanekuid?

Direktor selgitas, et hetkel toimub sisehindamine, mille kokkuvõte tehakse õppeaasta lõpuks. 
Kogukonna ettepanekuid on koolile teretulnud ja neid võib esitada alati. Arengukava 
valmimiseks luuakse eraldi töögrupp.
Arutati võimaluste üle erinevate huvigruppide kaasamiseks kooli arengukava koostamisel ja 
tulevikusuundade aruteludeks. 
Otsustati teha kaasamisüritus (septembri alguses), tuues kokku kogukond ja kool ning arutada
kooli võimaluste ning lapsevanemate ja erinevate huvigruppide ootuste üle koolile. 



4. Jooksvad küsimused
Arutati, kuidas jagada laiemalt kooli puudutavat infot (n.ö PR valdkond). Koolis toimub palju
ja igasuguseid huvitavaid asju ja on palju positiivset, mis ei saa piisavalt kajastamist. Tuleks 
rohkem väljapoole jagada koolis toimuvat. 
Varem oli koolil oma igakuiselt ilmuv infoleht, samuti omaette rubriik koolile Orissaare 
Teatajas. Infoleht sellisel kujul on suiku vajunud, pole ka tegijaid ja piirkonna lehe 
kuju/tegijaid muutunud. Viimasesse võiks edaspidi ikkagi minna kooli tegemiste kajastamine 
ka.
Põhiliselt tarvitatakse infot aga sotsiaalmeediast, niisiis võiks rohkem kasutada kooli FB lehel
(või kuskil veel?) info jagamist. Otsustati õpilasesindusega koostöös leida lahendusi, kus 
viiakse kokku inimesed, kes oskavad turundada ja teavad erinevaid keskkondi ja platvorme, 
mis aitavad luua paremat inforuumi kooli ja kogukonna vahel.

Eve Aasa tegi ettepaneku lastele selgitada õpieesmärke, kui toimuvad õppeosana õppepäevad,
üritused, väljasõidud ja reisid. Lisaks mõelda, kas õpetajatel oleks vaja seoses eesmärkide 
selgitamisega lisakoolitust.

OTSUSTATI:

1. Teha kaasamisüritus, kus tuuakse kokku kogukond ja kool ning arutatakse kooli 
tulevikusuundade, võimaluste ning lapsevanemate ja erinevate huvigruppide ootuste üle 
koolile. Mõttetalgud toimuvad septembris, kooliaasta alguses, 04.09.2022

2. Vaadatakse üle kanalid ja viisid, kuidas jagada laiemalt kooli puudutavat infot (n.ö PR 
valdkond). Õpilasesindusega koostöös leida lahendusi, kus viiakse kokku inimesed, kes 
oskavad turundada ja teavad erinevaid keskkondi ja platvorme, mis aitavad luua paremat 
inforuumi kooli ja kogukonna vahel.
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