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1. Kooli tervishoid
• Vaktsineerimised tütarlastele HPV vaktsiin (vanuses 12-14), koolis vaktsineerimine
tasuta. Põhjamaades vaktsineerituid 70-80%, Eestis 19,3%.
• Muud vaktsineerimised – palju on vaktsineerimisest keeldujaid. Praegu levimas
uuesti leetrid, mumps, läkaköha.
• Pöördumised tervisemuredega 2017/18: kerge tervisehäire 510 õpilast, kerge trauma
93 õpilast, raske trauma 10 õpilast (luumurrud).
• Tervislik läbivaatus kooliõe poolt 1., 3., 7., 11. klass
• Pea- ja kõhuvaluga vähem pöördumisi
• Hommikupuder – hea võimalus lastele
• Mured:
• Nägemistervause langus alates 7. klassist
• Ülekaal
• Rühihäired
• Muud tervise probleemid
• 25 õpilasel eridieet, söökla pakub neile toitu, vaid 3-5 õpilast nendest käib
söömas igapäevaselt
• Rõõmud:
• 1. klassi lapsevanemad olid väga aktiivsed (1. klassi laste läbivaatus koos
lapsevanemaga)
• 1. klassi lastest valdav osa ei kasuta nutitelefoni, 10% ei kasuta arvutit
• Gümnaasiumi õpilastest 5-7% ei soovi kasutada sotsiaalvõrgustikke
2. Hoolekogu tööst
• Tutvustati hoolekogu valimise protseduuri:
• Kitsas hoolekogu valitakse laiendatud hoolekogu liikmete (ehk siis
klassiesindajate) seast.
• Isik, kes soovib kandideerida kitsasse hoolekogusse saadab oma
sooviavalduse hoolekogu esimehe e-posti aadressile septembri kuu
kolmanda nädala teisipäevaks.
• Hoolekogu esimees saadab kandidaadid edasi laiendatud hoolekogule
hiljemalt 2 päeva peale punktis 2 nimetatud tähtaja lõppu.
• Laiendatud hoolekogu toimub septembri viimasel nädalal, kuid mitte hiljem
kui 30. septembril.
• Laiendatud hoolekogu koosolek valib 5 esindajat lapsevanemate seast.
Ettepanek: hoolekogus peaks olema esindatud kõigi kooliastmete laste
vanemad, ehk siis üks I kooliastmes õppiva lapse vanem, üks II kooliastmes
õppiva lapse vanem, üks gümnaasiumis õppiva lapse vanem. Soovituslikult
võiks olla ka üks saksa osakonnas õppiva lapse vanem.
• Kitsa hoolekogu kandidaadid tutvustavad ennast laiendatud hoolekogu
koosolekul.
• Laiendatud hoolekogu koosolekul on võimalus veel kandidaate esitada.

• Laiendatud hoolekogus valitakse kitsas hoolekogu lihthäälteenamusega
avalikul hääletusel.
• Küsimused lapsevanematelt:
• Päevik ei peaks olema kohustuslik. Kooli kodukorras sätestatud, et päevik on
kohustuslik 1-6. klassis, vabatahtlik 7-12. klass.
• Tööõpetus – võimalus on valida 4. klassis tööõpetuse suund kas käsitöö või
tehnoloogiaõpe. Kui õpilane on valinud suuna, siis kuni põhikooli lõpuni seda
suunda vahetada ei ole võimalik. 3. klassi klassijuhatajad tutvustavad
tööõpetuse valikuid lastevanemate koosolekutel.
• Hoolekogu valimise protseduur
3. Sihtasutus
• Sihtasutus soetas annetuste eest videokaamera koos lisavarustusega, leiab koolitöös
ja projektides pidevat kasutust.
4. Ülevaade koolielust
• Tasemetööd ja lõpueksamid. 3. ja 6. klass teeb tasemetöid, gümnaasiumil
eksamiperiood, 9. klasside lõpuekasmid algavad juuni algusest. 9. klasside õpilased
on teinud palju erinevaid teste (PISA, looduainete e-test jne.)
• Kiusamisvaba kool – üks kord nädalas KIVA tund kõigil 1.-6. klasside õpilastel
• Järgmisel aastal 4 komplekti 1. klasse, 3 komplekti 10. klasse, õpilaste arv koolis ca.
975
• Talgupäeval osales 490 õpilast, lapsed olid väga tublid
• Koostöö Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga
• Digiõppebaasi täiendamine
• Projekt 5.-7. klassi informaatikas uute õppevahendite õpetamiseks
• Garderoobi leiunurgas on palju ilusaid riidedi, kui lapsel on kooliaasta jooksul
midagi kadunud, palun vaadake ka sealt!
• Kooli remont: Hooleogu eestvõttel külastati Tallinna Tehnikagümnaasiumi, et õppida
nende kogemustest. Samuti külastati 37. Keskkooli maja, et näha mis ootab ees
asenduspinnal.
• Projekteerimine on graafikus, toimuvad iganädalased koosolekud.
• 1. septembrist 2018 saavad mõnede klasside õpilased kauem magada,ehk siis
õpilased hakkavad kooli tulema pisut hiljem. Mõjutab 2. ja 4. klassi õppetööd.
Põhjenduseks, et üksiki klass ei peaks kahel järjestikkusel õppeaastal kooli hiljem
tulema. Samuti ei soovi kool teha järelandmisi õppekvaliteedi osas – keeletunnid
jätkuvad rühmades. Asenduspind on väike, kogu koolipere ei mahu samal ajal kooli.
Mured saavad lahendatud peale kooli kapitaalremondi lõppu.
• Asenduspinnal nn koduklassi süsteem.
• Küsimus: Kas uuendused õppekorralduses võiks jõustuda hetkest, kui läheme
asenduspinnale? Vastus: Kuna ka sellel aastal on neli 1. klassi, siis tekib
ruumiprobleem juba septembrist. Seetõttu tuleb ajutist õppekorralduse muudatust
rakendada alates 1. septembrist.

Juhatas ja protokollis Karin Kollo

