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1. Arengukava
Direktor selgitab, et arengukava on praegu arutelu protsessi staadiumis. Arutati, kas kooli
arengukava tuleks üles panna kooli kodulehele lastevanematele tutvumiseks ning
ettepanekute tegemiseks.
Arutati arengukava sõnastuse üle ning toodi konkreetselt välja mõningad kohad.
Põhiväärtused (p 1.3) on natuke arusaamatu sõnastuse osas. SWOT-analüüsis (p 2.2), kus on
välja toodud kooli konkurentsieelised, on vaja täpsustada, millist rahvuskultuuri hoitakse.
Punktis 3.2 alajaotuses „Koolis tervikuna“ peaks välja tooma, et toetatakse kõiki
erivajadustega lapsi, sh andekaid õpilasi. Õppekava arendamise punktis 4.5.3 „Meetodid ja
töökorraldus“ indikaator vajab täpsustamist. Kooli vajadused (p 4.4.2) võiks olla julgemalt
välja toodud, kui ka jäävad täitmata, saab seda põhjendada.
Vaadati üle, mis võiks kooli motoks saada.
Otsustati:
1.1 Arengukava panna üles kooli kodulehele ning anda konkreetne tähtaeg, mis ajani saab
omapoolseid ettepanekuid esitada;
1.2 Sõnastada väärtused selgemalt ning kõigil on võimalik teha ettepanekud;
1.3 SWOT-analüüsis täpsustada sõnastust rahvuskultuuri hoidmises osas sõnaga eesti,
sõnastuseks jätta: „Eesti rahvuskultuuri traditsioonide hoidmine“;
1.4 Täpsustada punktis 3.2 „Koolis tervikuna“ alljärgnevalt: „Õpilaste erivajaduse toetamise,
sh andekad õpilased“;
1.5 Sõnastada punkt 4.5.3 alljärgnevalt: „Indikaator: aastaks 2013 kasutavad kõik õpetajad
nüüdisaegseid õpimeetodeid (probleemõpe, õues-õpe, projektiõpe, lõimitud aine- ja keeleõpe
jne)“;
1.6 Kooli vajadused sõnastada kompaktsemalt;
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1.7 Võõrkeelsed sõnad peab üle vaatama, võib-olla saab asendada eestikeelsete väljenditega;
1.8 Kooli motoks valida: „Õppimine on ettenägelike privileeg“;
1.9 Arengukava suhtes teha ettepanekud kuni 29. aprillini 2012 ning peale seda on võimalik
hoolekogul see kinnitada ning edastada linnavalitsusele kinnitamiseks;
1.10 Tunnustada direktori mahukat tööd arengukava projekti tegemisel.
2. Põhimääruse muudatused
Direktor tutvustas põhimääruse muudatusi ning sellega kaasnevalt ka kooli struktuuri
muudatust.
Otsustati:
2.1 Sõnastada § 18 lg 1 ja 3 ümber, kuna kajastab ühte mõtet;
2.2 Kiita heaks põhimääruse ja struktuuri muudatused.
3. Mõjutusmeetmete kord
Direktor selgitas mõjutusmeetmete korra täiendusi. Arutati korra sõnastuse üle.
Otsustati:
3.1 Kooli juhtkonnal veel kord arutada nimetatud meetmeid ning välja tuua ajaline mõõde;
3.2 Täpsustada noorsoopolitsei ja alaealiste komisjoni nimetused.
4. Kooli parkimise korraldus
Direktor tutvustas ettepanekuid parkimise korralduse osas ning selgitas, millised
ümberkorraldused tagaksid ohutuma liiklemise.
Otsustati:
4.1 Tunnustada direktori tööd ja toetada ettepanekuid, mis tagavad mõistliku ja turvalise
lahenduse.
5. Konkursid
Direktor selgitas, millised konkursid tuleb korraldada seoses struktuuri muudatusega ning
uue õppealajuhataja (õppejuhi) määramisega. Arutati, kas hoolekogu peaks olema esindatud
uute töötajate valimisel.
Otsustati:
5.1 Hoolekogu on esindatud valimisprotsessi juures: arendusjuhi komisjoni tööst võtab osa
Terje Bürkland ning õppejuhi komisjonis osaleb Heli Laidro.
5.2 Direktor teatab komisjoni kokkutulemise täpsema aja.
6. Informatsioon koolis toimuvast
Direktor informeeris kooli viimastest olulisematest uudistest:
a) basseiniga on probleemid, linn eraldas raha varuosa soetamiseks, kuid hetkel ei ole saadud
analüüside tõttu vett basseini lasta;
b) „Tiigrihüppe“ projekti kaudu saadakse 12 sülearvutit, millele lisatakse WIFI-seadmed. AS
Molycorp Silmet on eraldanud 20 kasutatud arvutit;
c) kool võtab osa üritusest „Teeme ära“ ning kõik vabatahtlikud on oodatud;
d) PRIA projekti kaudu on käivitunud tervislik toitumine, mille raames saavad lapsed tasuta
juurvilju.
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Otsustati:
6.1 Võtta informatsioon teadmiseks;
6.2 Kooli arengukava ja mõjutusmeetmete korra kinnitamiseks korraldada hoolekogu
järgmine koosolek kolmapäeval, 30. mail algusega kell 18.00.

Eduard Odinets
Koosoleku juhataja

Heli Laidro
Protokollija
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