Laiendatud hoolekogu protokoll 2/2016

10.05.2016
Algus 18.00
Lõpp 19.25
Osales: 17 liiget

Juhataja: Karin Kollo
Protokollija: Riina Leppmaa

Päevakord:
1.
2.
3.
4.

Ülevaade koolielust: direktor Kaarel Rundu
Ülevaade terviseõpetusest: kooliõde Svetlana Lorvi-Talisainen
Ülevaade koolitoidust: BRE esindaja Jaanika Udusaar
Hoolekogu ja sihtasutuse töö: hoolekogu esinaine Karin Kollo

Ülevaade koolielust – direktor Kaarel Rundu
•
•
•
•

•

Abituriendid alustasid eksamitega, 12A eksamid peaaegu tehtud; kõik loovtööd ja
uurimistööd kaitstud
3 esimest klassi, 3 last sai kool ise valida
10. klassid on komplekteerimisel
Rahuloluküsitlus
• Õpilasi vastas 359 (4.-12. klass)
• Lapsevanemaid vastas 354 (eelmisel aastal alla 200)
• Tõstatusid:
• 70% õpilastest – vahetunnid 20-minutilised (söögivahetunnid)
• Toitlustamine – õpilastel allergia kala suhtes, neile alternatiivtoit
• Taimetoitlus – õpilaste soov, sügisest päevapraena lihavaba toit
• Kodutööde maht – eelmisel aastal kodutööde vaba nädal
• llisavaheajad – ministri poolt paika pandud 4 vaheaega, lisavaheajale
veebruaris vastu 73% õpilastest, 55% lapsevanematest > järgmisel
õppeaastal lisavaheaega ei tule
• õhkkond koolis sõbralik: 4-4,1 punkti > ollakse üldiselt rahul kooliga
• kiideti ka õpetajaid nimeliselt
• infokanal – lapsevanemad saavad enim infot kooli kodulehelt, kool
kasutab aktiivselt ka Facebooki
läbivad teemad sel õppeaastal:
• kooli juubel
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• avada kolm 10. klassi
• keskkonnasõbralik kool
aktiivõppepäev SPARTA + NORD, plaan sügisel jätkata
ainenädalad on õppetoolide põhised
kevadkontsert
korvpall – TSG võistkonnad (tüdrukute ja poiste arvestuses) tulid sel aastal
koolinoorte meistriteks
nutitund (toimus enne kevadkontserti) – osalejaid oli vähevõitu
õpilasvahetused:
• ERASMUS + 8BC
• Peterburis vene keel
• Saksa osakonna õpilasvahetused 8A ja 10A
Koolivorm
• Algatajaks hoolekogu 10 aastat tagasi
• Koolimüts
• Vestid jäävad nagu praegu (roosa ja hall)
• Uus kardigan – Pärtel Eelmere
• Uuendus sportlikust viisakamaks, võimalik kanda ka väljaspool kooli –
multifunktsionaalsus
• Koolivorm säilib, kuid kaasaegsem
• Särgid – polosärk on veniv, Sangari triiksärgid NB lastevanemate soovil
polosärgi otsmine säilib, särk ei ole kohustuslik
• Õpilane saab säilitada oma isikupära
• Kohustuslik: KOOLIMÜTS JA LIPS
• Hinnad: kardigan 28€/30€, lips 10,50€/14,50€
• Eesmärgiks on saada 5.-12. klassi õpilased kandma koolivormi
• Mai lõpust saab hakata tellima uusi koolivormi elemente
• Näidised on huvijuhi juures (nt. suurused). Kui on suuruse vms suhtes erisusi,
saab lisada tellimivormil kommentaaridesse

Ülevaade terviseõpetusest: kooliõde Svetlana Lorvi-Talisainen
•
•
•
•

•
•
•

Õpilaste kontroll 1., 7., 11. klass; 1. klassi lapsevanematel võimalus läbivaatusel
kaasas olla
Info edastati eelnevalt lapsevanematele
Kontrolli tulemuste info ka tõendi kaudu lapsevanematele
Kõige enam pöörduti kooliõe poole kõhuvaluga (128 korda), põhjuseks õpiraskused,
ning asjaolu, et lapsed ei söö hommikusööki, ning samuti ei söö koolis; peavalu –
pöördumine 115 korda; külmetus – 108 korda; traumad 9 raskemat traumat, 60
kergemat
Koolil võimalused raviks (nt külmetus) puuduvad, olemas vaid esmaabi võimalused
Viidi läbi esmaabitunnid
7.-11. klassi õpilastele terviseküsitlus, põhiliseks uneprobleemid – magamatus,
vererõhk, peavalu, liiga palju arvutit enne magamajäämist
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•
•
•

Krooniliste haigustega laste arv kasvab, osade haiguste puhul lapsevanem ei avalikuste
lapse haigust. Vajalik kooliõde teavitada, kui on krooniline haigus, siis osatakse anda
õiget esmaabi (nt diabeet, epilepsia)
Projekt „Euroopa noored 2015“ – 9.klassi õpilased osalesid. Tulemusi on võimalik
küsida kooliõe või direktori käest
Allergia puhul on vaja esitada arstitõend
Küsimused:
• Hammaste kontroll: õde vaatab küll üle hammaste olukorra, kui miskit silma
hakkab ütleb, hambaarsti vahedid puuduvad
• Diabeedi haigete abistamine: kooliõde ise on koolitaja, õpetajatele on tehtud
koolitus

Ülevaade koolitoidust: BRE esindaja Jaanika Udusaar
•

•

•
•
•
•
•
•

Menüüst: kasutada eestimaist toorainet, ei kasutata maitsesoola tugevdajaid,
sulfideeritud kartulit, ei kasutata puljonigit, kõik toidud valmistatakse kohapeal (supp
keedetakse kontidest)
Alates veebruarist on tervislik puhvetisortiment – värsked puuviljad, pakendatud
mahlad, omatehtud smuutid (eesmärk pakkuda omatoodangut), pähklisegu, vähem
värvainetega gaseeritud jooke, saiakesed, 10 sorti maiustusi, topsijogurt Hellus.
Sügisest rohkem omatehtud toodangut (nt. kohupiim, jogurt)
Hommikupuder on populaarne, eriti gümnaasiumi õpilaste seas. Võimalik peale 1.
tundi, 50 senti portsjon
Rahuloluküsitlusest: 85% arvab, et menüü on tervislik; 89% rahul puhveti valikuga
Lisatoitu on võimalik saada 13.30-ni (kui mingil põhjusel ei jõudnud õigel ajal sööma,
saab ka hiljem minna)
Päevapraadi võimalik osta puhvetist 15.30-ni
Makseterminal on arutlusel (paljudel ei ole koolis sularaha kaasas, õpilased lähevad
Maximasse, sest seal saab kaardiga maksta)
Küsimused:
• Kust tuleb toidu tooraine? Kelle käest? (eestimaine?) (esindaja vastab hiljem
täpsemalt)
• Kui palju jääb toitu alles: vastus no ikka jääb (märkus rahuloluküsitlusest: 30%
õpilastest vastas et portsjon liiga suur)

Hoolekogu ja sihtasutuse töö: hoolekogu esinaine Karin Kollo
•

•
•

Kokkuvõte vastukajast eelmise hoolekogu protokollile – 59% vastas, et info saadakse
kätte, ülejäänud kas ei vasta või ei saa infot kätte. Palve klassijuhatajatele:
klassiesindajad peaksid edastama töötava meiliaadressi, et info liikumine oleks tagatud
Tänusõnad laiendatud hoolekogu liikmetele osalemise ja kaasamõtlemise eest!
Tänusõnad kõigile sihtasutuse toetajatele toetuse eest!
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