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1. Klassikoosseisude erandite kinnitamine 

2. Eelmise õppeaasta kokkuvõte ja ülevaade õppetööga seotud muutustest, uued õpetajad.  

3. Kooli töö tulemuslikkuse hindamine ja eesmärkide seadmine uueks õppeaastaks. 

4. Jooksvad küsimused 

 

1. Klassikoosseisude erandite kinnitamine 

 

Tutvustati klassikoosseise. Kokku 25 klassikomplekti. Ettepanek – lubada õpilaste arvuks 25 

õpilast klassi kohta 4a, 4b, 7a, 7b ja 8a klassis.  

Otsus: 6 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.   

 

2. Eelmise õppeaasta kokkuvõte ja ülevaade õppetööga seotud muutustest, uued õpetajad.  

Eelmise õppeaasta kokkuvõtet on vara teha, sest viimane õppenõukogu toimub 29.08.2019 ja 

lõplikud andmed puuduvad. Ei saa kinnitada.  

Puudu veel paar õpetajat, kuid käiakse vestlustel ja aktiivne otsimine jätkub. Olemas kaks uut 

matemaatika õpetajat, poole kohaga vene ja inglise keel.  

Ettepanek: Panna üheks järgmise koosoleku päevakava punktiks töö arengukavaga.  

 

3. Kooli töö tulemuslikkuse hindamine ja eesmärkide seadmine uueks õppeaastaks. 

Kuidas tulemuslikkust hinnata?  

Ettepanek (Margus Jäger): koostada küsitlus, mille käigus hinnata lõpetajate tulemuslikkust – 



kes kuhu edasi õppima sai ja kas ta sai sinna, kuhu soovis. Saad küll kooli sisse, aga mitmenda 

valikuna nende poolt? Kuidas mõjub see enesehinnangule? Millised on ootused enne katseid 

ja milline reaalsus. Uurida juba sügisel üheksandikelt, mis on nende ootused, suurim unistus, 

kuidas nad seaksid koolide valikud.  

Kommentaar (Toomas Kink): kõik õpilased jätkavad haridusteed, see on meie eesmärk.  

Ettepanek: Jätkata aruteluga järgmisel hoolekogu koosolekul.  

Kas on küsimusi, mida soovime spetsiifilisemalt oma kooli kohta uurida? Tagasisideküsitlused 

kursuste/perioodide lõpus.  

Järgmisele koosolekule planeeriti ka rahulolu kokkuvõtte ülevaade (Toomas Kink).  

Priit Laanoja andis kiirülevaate huvihariduse küsitluse tulemustest. Vastajaid oli 86, vastused 

pigem soosivad. Kõige madalam oli soov ise huvitegevusse panustada/seda ei peetud oluliseks. 

Esile kerkis kaks olulisemat aspekti – arenguvestlustel lapse andekukse kaardistamine võiks 

saada rutiinseks AV osaks – mis on lapse tugevused? Samuti tunnustatakse väga palju 

rahvusvahelistes projektides osalemist. Mida soovitakse huvitegevuseks? Robootika, kunst, 

pilliõpe, rahvatants, programmeerimine, kokandus, näitlemine, sport, male. Teha koostööd 

SPARKLabiga, jalgratta juhilubade tegemine.  

Anti ka vastuseid selle kohta, mida oleks vastajad ise nõus õpetama/juhendama: mainiti 

käsitööd, aktiivõppe meetodeid õpetajatele, jm).  

Kuidas jätkata huvihariduse teemaga? Marju Lille paneb kava kokku, et tekitada tervik.  

 

4. Jooksvad küsimused 

Toimuma hakkab 1. ja 2. klassi saksa keele ring.  

Õppenõukogus läbi vaadatud ja vastu võetud kodukord ja õppekava on jagatud ka 

hoolekoguga. Kodukord uuendatud vastavalt PGSile.  

Kristi Eelmäe tutvustas uuendusi. Maja on “teisipidi” – 2-4. klass tegutseb 3. ja 4. korruse 

avatud maastikel, 5-9 enamuses 2. korrusel ja üle kogu maja. Esimesed klassid jäävad 

esimesele korrusele. Liikumisvahetunnid.  

Projektides osalemine – kas lapsed jõuavad järgi? Konsultatsioonide aegadel järele õppimine, 

paindlikkus. Ei pea käima konsultatsioonis ainult oma aineõpetaja juures.  

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 03. oktoobril 2019 kell 16.00. 

 


