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Hoolekogu koosoleku algus 17.30 ja lõpp 19.30

Juhatas: Kai Lepik
Protokollis: Airi Nano
Võtsid osa hoolekogu liikmed: Kai Lepik, Kairi Nõmmemees, Kairi Hõbemeri, Airi Nano,
Karine Võhmar, Liis Lehtsaar, Janno Vool, Roz-Mariel Spiridonova, Aile Sarapuu
Puudus: Karina Palloson
Kutsutud: Veera Sibrik, Jaanika Soitu.

Päevakord:
1) Mäetaguse Põhikooli arengukava rakendamisest
2) Kooli õppekava muudatusete kohta arvamuse andmine
3) Jooksvad küsimused
1. Mäetaguse Põhikooli arengukava rakendamisest
Direktor Veera Sibrik tegi ülevaate Mäetaguse Põhikooli arengukavast, mille märksõnad on:
-

Kaasav haridus - kohandatud keskkond, väikeklassid, individuaalsed õppekavad
õpilaste toetamiseks. Muukeelsetele lastel eesti keele lisatunnid. Tugispetsialiste on
vähe ja väga keeruline on neid juurde leida/kohti täita.

-

Digitaalne kool - digipädevus, oskus kasutada digivahendeid. Õpetatakse juba 1.
klassis, kuidas paroolidega sisse logida E-õppe keskkonda.

-

Liikuma kutsuv kool- erinevates projektides osalemine, 2021.a jõuludeks on lootust
saada siseruumidesse terviserada.
Otsustati: teadmiseks võetud

2. Kooli õppekava muudatusete kohta arvamuse andmine

Õppealajuhata Jaanika Soitu andis teada õppekava muudatuste kohta. Muudatuste ettepaneku
tegi loodusaine õpetaja - muuta tundide mahtu 5. kl- 2 tundi ja 6. kl -3 tundi nädalas.
Muudatuse ettepaneku tegi ka ettevõtlust õpetav õpetaja, kes tõi välja, et 5. klassis on
ettevõtlust vara õpetada ja selle asemel tuli uus huviring - õpilasfirma.
-

Hoolekogu oli muudatustega nõus

3. Jooksvad küsimused

-

Janno Vool rääkis muudatustest projektist „Kaitse mind ja aita teist“. Aastast 2022
loobub Päästeamet antud projektist, kõik materjalid lähevad E-õppe keskkonda OPIQ.
Järgmisel aastal hakatakse koolitama välja õpetajaid. Kui õppeperiood lõppeb, tuleb
Päästeamet tegema tutvustava päeva praktiliste tegevustega. Kontakttunde ja laagreid
ei toimu enam. 1.klassi veeohutus projekt jääb alles.

-

Arutlusel oli teema, miks ei võiks olla koolis (struktuuris) klassijuhataja, kes tegeleb
klassijuhatajana kõikide klassidega (va algklassid) . Selle arvelt jääb aineõpetajatele
aega/resurssi tundideks. Samuti on ühel inimesel võimalik kooondada võimalikud
probleemid ühisesse paketti, millega saaks tegeleda nii kool kui ka sots.osakond.

Järgmine hoolekogu koosolek vastavalt vajadusele.
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