Mäetaguse Põhikooli hoolekogu koosolek

Kolmapäeval, 27.05.2015
Koht: Mäetaguse Põhikool - raamatukogu
Algus kell 18;00 lõpp 19:45

Osalesid: lastevanemate esindajatena: Kai Lepik, Aksana Talja, Aliide Hindreus, Andrus
Aamer; kooli pedagoogide esindaja Tiiu Sepp; õpilasesinduse esindaja Robert Juuse, valla
esindaja Tauno Võhmar
Kutsutud- õppealajuhatajad Airit Valdma ja Diana Villemson, direktor Ülle Tõnurist.
Puudus: Rene Kundla, Veljo Kingsep

PÄEVAKORD:
Arvamus Mäetaguse Põhikooli õppekavale 2014-2016
Kokkuvõte lõppevast õppeaastast
Mõtteid uueks õppeaastaks
Hoolekogu liikme valimine õpetajate, tugispetsialistide ning teise õppe- ja kasvatusalal
töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldava konkursi komisjoni
5. Muud teemad
1.
2.
3.
4.

1. Tutvustati suuremad muudatused õppekavades. Tutvustasid Airit Valdma ja Diana Villemson
Õppevaheajad – 5 vaheaega. Hindamine- trimestrite kaupa.
Aamer - kas otsus on põhjendatud, varasemad kogemused? Kogemused tuginevad teistele
koolidele
Valikainete plaan.
Ainekavas on sisse toodud pärimuskultuuri ededamise, hoidmise teema.
Hindamine: koolivälise õppimise läbimisel, (arvestatakse hindamisel)
Järelvastamise aeg ei ole üldjuhul piiratud,kuid on olemas kindlad kriteeriumid.
Ainekaart 6-9 klassis.
Aamer – kas on praktiseeritud kiirendatult õppekava läbimist? Millised võimalused?
Ülle Tõnurist- ei ole välistatud. Võib teha teste jne. Tuleb mõelda.
Kokkuvõtte: mõlemad õppekavad on arusaadavad.
2. Tutvustati koolivormi näidised.
Ü.Tõnurist:
Arengukava, põhimäärus jne - kõik olulised dokumendid on korrastatud.
Studium- hästi vastuivõetud õpilaste, lastevanemate ja õpetajate poolt.
Kalender
IT arengukava – käsil
Alates sellest aastast õpilasvahetus. Tagasiside hea. Plaan liituda Veni VidiVici-ga,
rahvusvaheline
Alustati uue kodukorra koostamist.
Bänd sai pillid.
Ametlikud registreeritud LÕK klassid. Osaleti olümpiaadidel.
Vene keele ring jätkab. Võimaldatakse vene keele õpiimist emakeelena.

Supervisioonid erinevates klassides, õpetajatel.
HEV koolitused õpetajatele.
Koolikell, hommikupuder.
3. Koolipäeviku eest „annetus“ ca 2 eur.
Parkimiskorralduse muutus kooli ümbruses. Kooliesine plats jääb autodest vabaks.
Kiusamisvaba kool. Probleem „kiikla kambaga“
Videovalve uuendamine/ täiendamine.
Mobiilne arvutiklass. 25 sülearvutit
Tuniplaanikeskne kool.
Scatepark, parkuur ja välistrenažöörid, projekti staadiumis, koostöös vallaga.
Plaanitakse pakkuda võimalust 3.kooliastmes omandada autojuhtimisoskusi. Koostöö linna
gümnaasiumitega.
Tihedam koostöö: õpilased, lapsevanem, kool. Talgupäevad vms.Koolitused lapsevanematele
jätkuvad.
4. Psühholoogi, ingl keele õpetaja valimiskomisjoni esindaja valimine. Valituks osutus Kai Lepik.
5. Muud küsimused puudusid.

Koosoleku juhataja
Kai Lepik
Protokollija
Aliide Hindreus

