KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 5
Kihnu valla arengukava 2011-2020
Koosolek - haridus.
Koosolekut juhtis Ingvar Saare ja protokollis Mari Mets.
16.02.2011 kell 17.00- 18.00
Teemad:
1. Vaadati üle eelnevalt sisse viidud muudatused ja selgitati uue arengukava struktuuri.
2. Paljud kooliga seonduvad prohleemid ja tegevussuunad otsustati kajastada pigem kooli
arengukavas ning jätta valla arengukavasse kooli toimimiseks vajaliku taristuga seonduv.
3. Kogukonna probleemide juurde lisati, et haridusteemaline tegevus (elukestva õppe süsteemi
kujundamine) väljaspool kooli on koordineerimata.
4. Tegevussuuna 1 (kvaliteetse ja mitmekesise alus-ja põhihariduse pakkumine Kihnu saarel, kus
väärtustatakse Kihnu kultuuri ja sellega seonduvaid muid tegevusi) j uurde otsustati jätta järgmised
tegevused:
- Kihnu Kooli arengukava uuendamine:
- Kihnu Kooli arengukavas sätestatud eesmärkide täitmisele suunatud süstemaatiline
tegevus:
- Pedagoogilise töö väärtustamine riiklikust palgatasemest kõrgema palgatasemega;
- Huvihariduse ning Kihnu keele ja kultuuri ühildamine lasteaias läbi kohalike elanike
kaasamise õppeprotsessi;
- Kihnu pärandkultuuril põhinevate õppeainete õppeprogrammi elushoidmine.
5. Tegevussuuna 2 (Kaasaegse õpikeskkonna edendamine Õpperuumide ja personali kaudu) juurde
otsustati jätta järgmised tegevused:
- Lasteaia laiendamine suurema anu kohtade tarbeks:
- Kooli infotehnoloogia potentsiaali tõstmine, õpetajate arendamine, infotehnoloogia ja
Interneti võimaluste kasutamine erinevate õppeainete omandamise käigust
- Õppetehnilise baasi kaasajastamine:
- Kihnu spordirajatiste väljaehitamine:
- Kihnu valla õpetajatele majutamiseks vajalike ruumide leidmine ja renoveerimine;
- Uue Kihnu Kooli projekteerimine ja ehitamine.
6. Tegevussuuna 3 (Elukestva õpiühiskonna kujundamine, läbi mille toetatakse täiskasvanute
täiend-ja ümberõppe võimaluste laiendamist) juurde otsustati jätta järgmised tegevused:
- Täiskasvanute täiendkoolitusvõimaluste (näiteks inglise keel. arvutiõpetus) sisseviimine
ning edendamine;
- infovahetuse parandamine läbi erinevate suhtluskanalite ja infopäevade;

- infotehnoloogia ja Interneti võimaluste kasutamine koolituste läbiviimiseks Kihnu saarel
(näiteks konverentsõppe või e-õppe vormis kursus).

Protokolli koosseisu kuulub koosolekul osalejate nimekiri.

Protokollis: Mari Mets

Kihnu valla arengukava 2011-2020
Töökoosolek - haridus.
16.02.2011 kell
Osalejad:
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