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Karin Kollo hoolekogu tegemistest 

Hea meel on tõdeda, et haridusamet on hakanud koolide hoolekogusid oma töösse rohkem 

kaasama. Nii on tulnud kirjutada mitmeid kirju ja oma arvamust avaldada. Järgmisena oodatakse 

meie arvamust toiduraha suurendamise kohta. 

Kaarel Rundu  

Kooli remondist. Oleme enam-vähem graafikus, et veebruaris 2020 naasta vanale kohale. Üsna palju 

ehitusvigu on suudetud ennetada töö käigus. 

Õppetööst. Jaanuarist alates jälle üks vahetus. Järgmisel aastal alustab 3 esimest klassi, 10. klassid ja 

saksa osakonna 7. klass on veel komplekteerimisel. Uuest õppeaastast on kavas uus õppeaine loovus 

ja loogika, mis õpetab muu hulgas ka uute digilahenduste kasutamist. Suvel vahetatakse välja 

arvutiklassi arvutid. Alustatakse ülelennuliste matemaatika tundidega alates 3.st klassist, mille 

raames õpilased jaotatakse võimete põhjal gruppidesse. Sarnaselt püütakse gruppidesse jaotada ka 

võõrkeelte rühmad 4. klassis inglise keele tasemetöö ja 5. klassis A1 saksa keele tasemeeksami 

põhjal. Sel aastal kompenseerib Innove 12. klassi CAE eksami. Hariduslike erivajadustega õpilased 

saavad nüüd lisaks kasutada ka loovterapeudi abi, aga vajadus on suurem kui võimalus abi pakkuda. 

Muudest tegemistest. Koolis toimus noorkohtunike ja abitreenerite koolitus, millel oli kümmekond 

lõpetajat. Õpilased osalesid kliimastreigil ja löövad kaasa heategevuses. 11A klassi poiss on 

programmi „Keskkonna käpp“ raames loonud kooli raamatuvahetuspunkti. On toimunud 2-4 

nädalased õpilasvahetused Veni, vidi, vici, mille raames vene koolide õpilased on meie koolis õppima 

tulnud. Kooli külastasid Saksamaa parlamendi haridusvaldkonna inimesed, samuti Ukraina 

televisioon, edaspidi tuleb ka Baieri televisioon. Direktor tänas kõiki, kes liitusid 13. märtsil 30 

minutilise ühislugemisega. Kaks õpilast said õpilaste teadusfestivalil eripreemia. Meie koolist 

pääsesid osad tantsurühmad ja laulukoorid ka suvisele tantsu- ja laulupeole. 17. mail toimus 

talgupäev, mil lapsed korrastasid kooli ümbrust. 24. mail on kavas spordipäev, mis sel korral on 

koolist väljas erinevates kohtades. 

Vanemate poolt tõstatatud küsimused 

 Koolitoit – kas on piisavalt hea? Ühes 6. klassis probleem, et lapsed ei käi söömas. Nii 

õpilasesindus kui ka õpetajad on toiduga väga rahul – parim, mis siiani üldse koolis olnud! 

Küsitlus näitab, et väiksemad lapsed ja gümnaasium on toiduga rahul, pigem on just 

teismelised need, kes ei ole rahul. Peale seda, kui lapsed saavad ise endale portsud taldrikule 

tõsta, on äravisatava toidu kogus vähenenud kaks korda. Valikus on alati mitu erinevat 

juurvilja ja puuvilja. Uus hange kooli toitlustajale tehakse 2020 aasta suvel. 

 Mis klassid lähevad järgmisel aastal 53. keskkooli asenduspinnale? Praegune 2. klass jääb 

sinna, lisandub praegune 1. klass. 

 Millal saavad lapsed teada oma lõpueksamite hinded? Hinded saab kool teada 20. juunil ja 

lõpupidu on samuti 20. juunil. Ainult Saksa osakonna lapsed saavad oma hinded varem 

teada. 

 Kes saab loovterapeudi juurde? Selle otsustamiseks tehakse testid, koordinaator otsustab. 

Kokku saab loovterapeudi juures käia 8-10 last. Kool on palunud täiendavaid ressursse, sest 



abivajajaid on tegelikult rohkem. Koolis töötavad eripedagoogid ja algklassidele on olemas 

ka väikeklassid. 

 40-minutilised tunnid – kas nii võikski jääda? Õpetajate sõnul ei saa nad ise arugi, et tunnid 

lühemad on. Kõik pingutavad ja keskenduvad rohkem. Kvaliteet ei ole siiani selle all 

kannatanud, võiks põhimõtteliselt jäädagi. 

 Mis sai eelmisel hoolekogul tõstatatud koolipäeva alguse teemast? Koolipäeva alguse 

kellaaja muutmine on ootele pandud, praegu pole sellest midagi rohkem kuulda olnud.  

 

 


