Mäetaguse Põhikooli Hoolekogu koosoleku protokoll
Toimus 23.11.2016 kell 17.00-18.10
Osalesid:
lastevanemate esindajana - Andrus Aamer, Karine Võhmar, Jaan Sepp, Jacklyn Roos, Airi
Nano
Kooli esindajana: Veera Sibrik, Tiit Salvan, Erika Prave
Õpilaste esinadajana: Elizabeth-Shaida Malik
Volikogu esindajana - Veljo Kingsep
Vallavalitsuse esindajana – Tauno Võhmar, Kairi Soomer
Päevakord
1. hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
2. sisehindamise kord
3. hoolekogu rollist, tööplaani koostamine
4. lastevanemate küsimused ja ettepanekud
1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
Tehti ettepanek, esitada esimehe kandidaadiks Andrus Aamer ja aseseimeheks Karine
Võhmar. Aseesimehe ülesandeks on ühtlasi ka protokollida koosolekuid.
Otsus: vastuvõetud ühehäälselt.
2. Sisehindamise kord.
Hoolekogu liikmetele oli saadetud tutvumiseks Mäetaguse Põhikooli sisehindamise kord.
Direktor V. Sibrik selgitas, et kuna muutus Lastekaitseseadus, siis seoses sellega tuli teha
muudatusi ka sisehindamise korras. Lisatud on p.4 Kaebuste kästilemise kord. Lastekaitse
seadus nõuab, et koolil on 30 päeva aega reageerida lapsevanema pöördumisele. Koolil
peab olema kaustik, kuhu fikseeritakse pöördumised. Õppeaasta lõpus analüüsitakse
pöördumisi.
A. Aamer: Sisehindamise kord vaadati läbi eelmisel hoolekogul. Lisatud on vaid lõpp.
V. Kingsepp: Kas kaebusi on olnud?
V.Sibrik: Hardisministeerium ja maakonna haridusosakond registreerivad pöördumised.
Esimesel veerandil oli üks pöördumine. Vaatasime selle läbi ja langetasime otsuse.
Otsus: Sisehindamise kord on sobilik.
3. Hoolekogu rollist, tööplaani koostamine
V. Sibrik: Kooli arengukava ei ole enam fikseeritud tähtajaga. Kool otsustab, kui pikaks
ajaks arengukava teeb.
Koosolekul jagati liikmetele tutvumiseks Mäetaguse Põhikooli palgakorralduse

põhimõtted ning hoolekogu korra eelnõu.
Palgakorralduse korra peab kinnitama kooli pidaja (vallavalitsus). PGS’i järgi peab koolil
olema hoolekogu kord. Hetkel kajastub hoolekogu töö kooli põhimääruses ja see ei ole
õige.
A. Aamer: Kas saame, kokkuhoiu poliitikale vaadates, kooli eelarvet vähendada?
V. Kingsepp: Uuel aastal kooli eelarve ei muutu.
T. Võhmar: Uuel eelarve aastal on arvestatud erinevate võimalustega.
V. Sibrik: Riik lubas õpetajate palkade jaoks raha eraldada.
Alates 16. jaanuarist on koolis riiklik järelvalve.
Hoolekogu esimehe ettepanek: dokumendid heaks kiita.
Otsus: Hoolekogu on dokumentidega tutvunud ja heaks kiitnud.
4. Lastevanemate küsimused ja ettepanekud
 Jacklyn Roos: Lapsed käivad vahetundide ajal koolist väljas.
V. Sibrik: on lapsi, kes käivad vahetundide ajalk koolist väljas suitsu tegemas. Probleemi
on arutletud erinevatel tasanditel: lastekaitse, politsei, vallavalitsus. Lapsevanemalt tuli
ettepanek, et me sulgeksime uksed. Ohutuse eesmärgil ei saa me seda teha, kuna lapsi on
palju ning uksed peavad olema kergelt avatavad. Vanemad ja lastekodu on saanud trahvi.
Samuti tegeleb problemaatiliste lastega alaealise komsjon. See probleem on lahendamatu.
 Jacklyn Roos: Lapsed on palju telefonis. Kas wifi paroolid peavad olema kätte
Saadavad?
A. Aamer: See pole vaid laste probleem. Alternatiiviks on asendustegevuse leidmine.
Ootame ettepankuid laste vahetundide sisustamiseks.
A. Nano: Osades koolides on üleval kinect mängud.
E. Prave: Selle teemalisi ettepankuid on meile varemgi tulnud ja liigume selle poole.
 A. Aamer:Pidev tunniplaani muutumine häirib väljaspool kooli huviringides käijaid.
V. Sibrik: Tunniplaan oli valmis, kui lisati ujumine. Ujumine saab olla aga vaid
hommikupoolikuti, kuna Mäetaguse Hotell Spale muul ajal ei sobi. Seepärast pidi ka kool
muutma tunniplaani.
 A. Aamer: Praeguse 1. klassi sobimatu käitumine segavad 5. klaasi tunde.
V.Sibrik: Tartust käis Masingu kooli direktor meile kogemusi jagamas. Kahel 1. klaasi
õpilasel on tugiisikud. Hariduspoliitikas on suunaks kaasav kool. Kõik lapsed peavad
õppima tavakooli tavaklassis. Vabariigis ei jätku spetsialiste kui palju on HEV lapsi. Tihe
koostöö on vallavalitusega, MTÜga Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir, Rajaleidja

keskusega. Nende lastega tegelevad psühholoogid, psühhiaatrid. Koolis toimub õpetajatele
320 tunnine eripedagoogika koolitus. Nendel lastel on kasvatus- ja käitumisraskused. Nende
sõnavara on ebatsensuurne. Selle õppeaasta jooksul peavad kõik praguse 1. klassi õpilased
käima psühhiaatri vastuvõtul ning Rajaleidja nõustamiskomsjon teeb otsused, milline on
nendele lastele sobiv õppevorm.
K.Võhmar: Lasteaias meil nende lastega probleeme ei olnud. Meil olid väga kindlad reeglid
paigas ja nii õpetajad kui lapsed pidasid nendest reeglistest kinni. Me saime nende lastega
sõlimida kokkuleppeid ning nad suutsid osaleda oma võimete kohaselt igapäevastes
tegevustes.
E. Prave: Masingu kooli direktor andis 1. klassi õpetaja tundidele positiivse hinnangu.
Lisaks andis juhiseid, kuidas vahetundides turvalisemalt olla.
A. Nano: Kas 5. klassile ei saaks viia teise klassiruumi?
E. Prave: Mõtleme sellele.
V. Sibrik: Me saame 5. klassi saata ainetundidesse teistesse ruumidesse, et nad ei oleks
omal korrusel kogu aeg paigal. Sel juhul puutuvad nad esimese klassiga ka vähem kokku.
K. Soomer: Sügisega võrreldes on näha 1. klassil positiivseid tulemusi. Ootame ära
komsjonide otsused, siis saame edasi tegutseda.
 A.Aamer: Millal algab eelkool?
V. Sibrik: Sügisel oli lasteaia direktoriga arutelu. Lasteaia poolne ettepanek oli, et
eelkooliga alustada jaanuarist. Kas seda eelkooli on vaja? Olen näinud neid lapsi ja tundus,
et nendega ei ole probleemi, oskasid kõike
K. Võhmar: Mina vanema rühma õpetajana pean eelkooli vajalikuks. Lapsed saavad harjuda
nii kooli kui õpetajaga. Lisaks saame õpetajatega teha veel lasteaiapoolset korrektuuri laste
õpetamisel, kui näeme ära uue klassijuhtaja ootused ja nõudmised.
 A.Aamer: Koolikotid on lastel rasked.
K. Soomer: See on kõikide koolide probleem
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