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1. Osaliselt uuenenud hoolekogu koosseis. Tutvustusring.
Tutvustati liikmeid.
Hoolekogu koosseis 2020/2021
1. Joonas Aleksander Laipaik - õpilaste esindaja
2. Priit Laanoja - vanemate esindaja
3. Evelin Koitmaa - vanemate esindaja
4. Gerli Kalberg - vanemate esindaja
5. Mariia Mikhailova - vanemate esindaja
6. Egle Säre - vanemate esindaja
7. Merle Saar - õppenõukogu esindaja
8. Kadri Kosk - õppenõukogu esindaja
9. Andrus Punt - linna esindaja
10. Kristi Praakle - vilistlaste esindaja
11. Kärt Leppik - toetava organisatsiooni esindaja
2. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimised.
Ettepanekud:
- esimeheks Priit Laanoja, Evelin Koitmaa, Egle Säre
- aseesimeheks Egle Säre, Evelin Koitmaa
Egle: mul ei ole ajalist ressurssi, et kumbagi neist kohtadest vastu võtta, seega taandan enda
kandidatuuri.
Evelin: mina olen veel liiga roheline, et olla esimees. Ma arvan, et Priit võiks vähemalt ühe
aasta veel sellel kohal olla.
Priit: teen ettepaneku, et olen nõus jätkama esimehena ja Evelin saab aseesimeheks.
Hääletus: 8 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.
OTSUS: hoolekogu esimees on Priit Laanoja, aseesimees Evelin Koitmaa.
3. Õppekava ja kodukorra muudatuste arutelu.
Hoolekogu avaldab mõlema dokumendi muutmise kohta arvamust.

Tutvustati kodukorra muudatusi ja avaldati arvamusi.
T.Kink: Me ei pannud ainekavasid uue õppekava osaks, vaid tegime lingi põhikooli riikliku
õppekava ainekavadele. See aga ei sobinud välishindamise osakonnale ja taastasime endise
olukorra, kus ainekavad on õppekava koostisosad .
Kodukorda muutsime selleks, et saaksime lapsi juhendatud e-õppele suunata COVID-19
valguses. Muudatused on välja toodud punktis 10.16 „Õppekorraldus distantsõppe ajal“.
A.Punt: Mida ÕE ja õpilased arvasid nendest muudatustest?
T.Kink: Õpilased on asja arutanud noorsoo ja kultuuritegevuse juhiga. Nad tõid oma
tähelepanekud välja.

4. Arengukava – astume koos Martin Tiidelepaga sammukese edasi.
M.Tiidelepp tutvustas projekti „TRK juhtimise ja õpikogukondade arendamine uuenevas
õpikeskkonnas“.
1) Arengukava hetkeseis ja järgmised sammud:
-

Kuidas hoolekogu tahab osaleda arengukavatöös?
Kuidas kaasata laiemat vanemate ringi?

Tehti ettepanek soovijatele pakkuda veebiseminare (nt esimene teha jaanuaris).
Tehti ettepanek kasutada 2020 kevadel vanemate hulgas läbi viidud küsitluse tulemusi selleks,
et kaardistada vanemate kaasamise võimalused.
2) Õpetajate ja lapsevanemate partnerlus:
-

Koolikogukonna kasvatamine
Vanematekogu

3) „PVT“ (parim võimalik tulevik) 2025. Hoolekogu mõtted ja arvamused avaldatakse
jagatud failis, sisend luuakse järgmisel nädalal.
4) Järgmised sammud:
- Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid ja tegevussuunad
A - Parimate tingimuste loomine õppimiseks ja arenguks igale õppijale
B – Koostöine õppimine ja õpetamine
C – Ennastjuhtiv õppija ja õpetaja

5. Kohapeal algatatud küsimused ja ettepanekud
Arutelu distantsõppest, ennastjuhtivast õpilasest, kiire ülevaade õppekorraldusest, õpilaste
vaimsest tervisest distantsõppe valguses, ÕE tööst.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub jaanuaris 2021. Kuupäev selgub hiljem.

