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1. Päevakorra kinnitamine
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Päevakord kinnitati esitatud kujul.
2. Hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine
Kuulati Marika Kolditsat (ettekanne on lisatud).
Marika Koldits tegi kokkuvõtte 2016/17. õa tööst HEV-õpilastega. Enim esineb tähelepanuhäireid,
kirjutamisraskusi. Paljud HEV-õpilased on muu kodukeelega. Koolis on üks kuulmispuudega õpilane.
Andekatele õpilastele pole nn kaarte veel avatud. Nendega tehakse tööd, kuid lapsi pole
nõustamiskomisjoni määratud.
Eduard Odinets: Kas vanemad teavad võimalusest pöörduda nõustamiskomisjoni poole?
Marika Koldits: Kasutame HEV-laste puhul individuaalseid õppekavasid. Nad õpivad tavaprogrammi
järgi, kuid vastavalt õppija iseärasustele võetakse kasutusele temale sobilikud erisused. Näiteks ei
sunnita avalikult esinema vms. Individuaalse õppekava järgi õpib koolis 10 last, enim on IÕK
matemaatikas ja eesti keeles. Kolm vanemat keeldusid IÕK-st. IÕK-d on tarvis selleks, et näiteks
lõpueksamid edukalt sooritada. Eksameid saab teha eraldi ruumis, abivahenditega. Kahe õpilase suhtes
pöörduti Rajaleidja poole. Sooviti neid üle viia väikeklassi. Rajaleidja spetsialist oli nõus, nüüd tuleb
see kooskõlastada lapsevanematega. Üks õpilane õpib koolis lihtsustatud õppekava järgi, kuna ta on
madalamate vaimsete võimetega. On võimalik kasutada abiõpetajat. Praegu töötab ta seitsme
õpilasega. Kui õpilane on õppeaines saanud kahel trimestril järjest puuduliku hinde, määratakse talle
selles aines IÕK.
3. Arengukava täitmise aruanne
Kuulati Anne Endjärve. Direktor mainis olulisimad punktid. Taotleti kooli põrandate remonti, kuid
need on parandamata. Digiseadmeid hangitakse pidevalt, ka projektide kaudu. Uuendatakse õpetajate
arvuteid. Kooli katus on osaliselt remonditud, kolmandik katusest on veel remontimata. Ostame
klassidesse võimaluste piires laudu-toole. Ventilatsioonisüsteemi renoveerimiseks eraldati raha, kulud
osutusid

eeldatust

väiksemaks.

On

võetud

hinnapakkumised.

Tehnoloogiaõpetuse

klassi

ventilatsioonisüsteem on valmis ja korras. Kooli fassaadi jaoks pole hetkel raha ette nähtud.
Peasissekäigu katust pole parandatud. Sotsiaalpedagoog töötab nüüd uues kabinetis. Kooli arvutivõrgu
ehitamine lükkub edasi ja venib. Seda arendatakse maakondade kaupa ja Ida-Virumaa on
esmajärjekorras. Uuendatakse WiFi-süsteemi. 10. klassi õpilaste jaoks tehakse juba viiendat aastat
infovoldikuid. Sooviti korraldada lastevanematele Stuudiumi kasutamise koolitus. Koolitusele ei
tulnud kedagi. Koolis toimuvad rahvakultuuriüritused, teemapäevad jms. Rahvusvaheline konverents
tuleb novembris, osaliselt meie koolis 9.-11. novembril, seal on mitmekultuurilisusega seotud teemad.
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Tehakse koostööd kogukonnaga – üritused, vanapaberi kogumine koostöös MTÜ-ga Meie Järve jms.
Uuendatakse õpetaja ametijuhendit. Vaadatakse üle motivatsioonisüsteem. Vilistlaskogu ei
moodustatud. Ettevõtlusõpe algab 7. klassist. Koolis on õpilasfirma kohvik. Õpilased hakkavad
osalema Starteri jm ettevõtlikkusprojektides. Koolis tegutseb tervisenõukogu – toimub tervisenädal,
propageeritakse tervislikku toitu, avatakse siseterviserada. Soovime kooli saada ka ronimisseina.
Eduard Odinets: Kas need tegevused on seotud kooli arengukavaga? Arengukavas on ka eesti keele
säilitamine ja arendamine.
Anne Endjärv: Teeme koostööd teiste koolidega. Eesti keele tähtsust peavad teadvustama ka
lapsevanemad. Sel aastal ei tulnud 10. klassi vene koolide lõpetajaid ega keelekümblusklasside õpilasi.
Eesti keele lisakursus tuleb võib-olla 11. klassis, kuid kümnendike hulgas oli selle õppeaine soovijaid
vähe.
Eduard Odinets: Milliseid koolitusi õpetajatele pakutakse, et tulla toime muudatustega koolielus?
Anne Endjärv: Pakume väga palju häid koolitusi. Näiteks oli 2017. a augustis tähelepanuhäiretega
laste toimetuleku koolitus. Oli vaikuseminutite kaks koolitust augustis 2016 ja jaanuaris 2017,
detsembris 2016 oli autismispektriga õpilaste koolitus õpetajatele. Õpetajatele tehakse 360kraadise
tagasiside hinnang neljalt osapoolelt.
Eduard Odinets: Kas eesti keelt õpetatakse rühmades?
Anne Endjärv: Õpetaja Hallik jagab põhikooli viimase astme õpilased tugevamasse ja nõrgemasse
rühma.
Eduard Odinets: Kas rahvatants on endiselt populaarne?
Anne Endjärv: Koolis tegutseb üheksa rahvatantsurühma.
Eduard Odinets: Kas töö- ja õppevahendeid soetatakse?
Anne Endjärv: Hinnapakkumisi võetakse pidevalt.
Eduard Odinets: Kuidas reaalaineid ja pranglimist õpetatakse? Kas reaalsuund jääb sama tugevaks kui
seni?
Anne Endjärv: Sel aastal soovib gümnaasiumi tulijatest 34 õpilast reaalsuunas õppida. Meie kooli
gümnaasiumiastmesse tullakse ennekõike tugeva reaalsuuna pärast.
Eduard Odinets: Kas palgafond on tasakaalus?
Anne Endjärv: Taotleme ikka lisarahastust ka.
Sirje Kivil: Matemaatika praktikum on arvestuslik. Kuidas kujuneb lõpphinne?
Anne Endjärv: Küll leitakse kokkulepe.
4. Põhikooli õppekava muutmine
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Kuulati Anne Endjärve. Direktor tegi ettepaneku muuta põhikooli õppekava. 7. klassis korraldada
ettevõtlusõpe, üks tund nädalas. See on loodusainete arvelt, kuid ettevõtlusõppes siiski arvestatakse
loodusainetega.
Otsustati: Nõustuda ettepanekuga.

5. Hindamise juhendi muutmine
Kuulati Anne Endjärve. Tartu Kivilinna kooli näitel on idee viia sisse sõnaline hindamine „kiitust
väärt“, „saab hästi hakkama“, „vajab harjutamist“. Meie kooli õpetajad on selle hindamissüsteemiga
nõus ning käisid ka koolitusel. 2. klassist hinnatakse eesti keelt, matemaatikat, loodusõpetust
viiepallisüsteemis. 3. klassi II trimestrist hinnatakse ka inglise keelt viiepallisüsteemis. Teistes
õppeainetes on ikka arvestuslikud hinded.
Eduard Odinets: Kas esimeses klassis on nüüd sõnaline hindamine kohustuslik?
Anne Endjärv: Selline hindamine annab parema pildi, näiteks eesti keeles antakse hinnang lugemisele,
kirjutamisele, jutustamisoskusele.
Siiri Bunder: Kas eesti keelt hinnatakse näiteks numbrilise hindega ja eri osaoskusi sõnaliste
kommentaaridega?
Eduard Odinets: Kas eesti keele osaoskusi hinnatakse 2. klassis sõnaliselt?
Siim Abner: Kuidas hakatakse hindama kehalist kasvatust?
Anne Endjärv: Kõik kehalise kasvatuse sooritused peavad olema arvestatud.
Anne Endjärv: Hindamisjuhendit võib muuta esimese trimestri jooksul.
Eduard Odinets: Ootame hindamisjuhendi täiustamist. Põhimõtteliselt toetame sõnaliste hinnangute
lisamist.
Otsustati: Tulla hindamise juhendi muutmise küsimuse juurde järgmisel koosolekul.
6. Nõusoleku andmine 5. ja 6. klassi täituvuse piirnormi suurendamiseks
Kuulati Anne Endjärve. Soov on suurendada 5. ja 6. klassi õpilaste piirnormi. Viiendas klassis ei ole
probleemi. Kuuendas klassis oleks nüüd 30 last – 29 tava- ja üks IÕK-ga laps.
Eduard Odinets: Kas soovitakse teha üks kuues klass? Kas õppetöö toimub ikka rühmades? Kuidas
rühmad jaotatakse?
Anne Endjärv: Osades õppeainetes õpitakse endistes rühmades. Osades ainetes rühmad moodustatakse
tasemete järgi, nagu seda põhikoolis alati tehakse.
Eduard Odinets: Kuidas tehakse inglise keele rühmad?
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Anne Endjärv: Ikka taseme järgi.
Anne Endjärv: Kui klassis on vähem kui 16 last, saab klassid ühendada.
Siiri Bunder: Milles üldse probleem on? Õpilaste meelest pole 6. klasside ühendamisel mingit
probleemi.
Eduard Odinets: Kas kuuenda klassi lapsed saavad kõik kokku vaid klassijuhatajatundides?
Anne Endjärv: Nad ei õpi üheski tunnis kolmekümnekesi koos. Koos ollakse vaid kehalise kasvatuse
tundides – tüdrukud ühes ja poisid teises rühmas.
Sirje Kivil: Kas peljatakse siis tasemerühmade teket?
Anne Endjärv: Viies klass on teist aastat ühendatud. Klassi ei jagatud ainult ühes tunnis rühmadeks,
teistes tundides toimub töö rühmades, mõnes ka tasemete järgi. Klassijuhataja soovis, et lapsed
suhtleksid omavahel rohkem. Ajalugu toimub rühmades, aga nädalas ühes ajalootunnis on kõik koos.
Otsustati: Anda nõusolek piirnormist suurema 5. ja 6. klassi moodustamiseks 2017/2018. õppeaastal.
7. Õpikeskkond ja turvalisus koolis
Kuulati Anne Endjärve. Koolile on tarvis uusi põrandaid. Uue põranda korral oleks tarvis ka uusi
elektri- ja muid süsteeme. Kirjutame need soovid uude eelarvesse – taotleme uusi põrandaid. Kevadel
juhtus koolis klooriõnnetus. See oli tööõnnetus ning töötajaga lõpetati tööleping. Konkursiga valiti
juunis uus töömees, kuid tema ei jõudnudki tööle. Tuli korraldada uus konkurss ning töötaja läheb
kemikaalide käitlemise koolitusele. Päästeamet nõuab paremat evakuatsiooniplaani ning teeb omad
ettepanekud. Staadionile ei tohi enam koguneda. Staadionil on mõned seadmed halvasti paigaldatud.
Uuendatakse valveseadmeid ning parandatakse ehituspraaki.
Eduard Odinets: Kas lastel relvi ega narkootikume pole leitud? Kas narkokoer ka kooli vahel
külastab?
Anne Endjärv: Kooli kontrollitakse.
Eduard Odinets: Kas narkootikumid on probleemiks?
Anne Endjärv, Kerttu Teppe: See pole meie koolis probleem.

8. Olukord koolipersonaliga
Kuulati Anne Endjärve. Sel õppeastal on uued õpetajad: Diana Villemson – 1. klass, Anneli Bent –
matemaatika, Laura Kuusemets – matemaatika, Ene Peterson – inglise keel, Maaris Virkus-Peetsalu –
logopeed. Sellest õppeaastast Mai Teetlok on õppejuht, algõpetuse õppetooli juhataja taas Reet Kukk,
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võõrkeelte õppetooli juhataja on Oksana Nazarova. Anne Oru jäi pensionile, kuid tuleb vajadusel
asendusõpetajaks. Kadi Rebbaniga lõpetati tööleping.
Uued töötajad on: Jana Laur – majandusjuht, Mailis Aava – laohoidja-köögitööline, Eha Heilu – kokk,
Irina Nikulina – köögitöötaja. Remonditöötajaga toimub töövestlus 1. septembril. Sööklas olid
personaliga suured probleemid, kuna varastati toiduaineid. Stella Gainullov töötab koolis medõena
neljal päeval nädalas. Tema töötasu tuleb Ida-Virumaa Keskhaiglast.
9. Ettevalmistused kooli 95. aastapäevaks
Kuulati Anne Endjärve. Kooli juubelipidustuste ettevalmistus on plaanipärane. Kes on kooli lõpetanud
enne 1971. aastat, maksavad osavõtutasu 12 eurot, teised 15 eurot. Klassifoto on osalustasu hinna sees.
Müügile tulevad kooli meened, õhtul saab tantsida.
12.00 on spordiüritused.
15.00 Spordi 2 hoone külastamine.
13.00–15.00 saab süüa juubelisuppi.
16.00 on kultuurikeskuses kontsertaktus.
18.00 toob buss soovijad koolimajja. Avatud on kooli muuseum.
21.00-01.0 tantsuõhtu, avatud on baarid.

10. Palgakorralduse muutmine
Kuulati Anne Endjärve. Tuleb üle vaadata palgakorraldus. Koolis käis revident. Kui konkursiga ei
leita õige kvalifikatsiooniga õpetajat, võib kuni üheks õppeaastaks sõlmida lepingu kvalifikatsioonita
töötajaga. Tema sai varem 90% õpetaja töötasust, nüüd on ettekirjutus, et peab saama sama palka, mis
kvalifikatsiooniga õpetaja.
Otsustati: Nõustuda palgakorralduse muutmisega.

11. Direktori informatsioon
Kuulati Anne Endjärve.
Järgmisel kahel õppeaastal on hoolekogus õpetajate esindajateks Merli Palmik ja Ülle Peedo.
Õppeaasta eesmärkideks on koostöö õpetajate ja õpilaste vahel ning ettevõtlikkus.
Alaeesmärkideks on


eesti keele õppimise toetamine ja arendamine; koosõppiv kool



kooli 95. ja Eesti 100. sünnipäeva tähistamine
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tagasisideküsitlused



liikumisharjumuse väärtustamine



lapsevanemate kaasamine

Taotletakse tugispetsialistide töötasu rahastamist riiklikust eelarvest 2018. aastal.
Taotletakse lisaraha huviringide valiku laiendamiseks.
„Eestimaa õpib ja tänab“ galale esitati järgmised õpetajad: Krista Kask, Marika Kaalep, Marika
Virkunen, Reet Kukk. Parimaks koostööpartneriks esitati Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia.
Tööd alustab pikapäevarühm. Seal olemiseks tuleb esitada avaldus.
Vanemate üldkoosolek on 13. septembril.
Hoolekogu järgmine koosolek on 26. septembril.
Plaanis on evakuatsiooniõppus.
Pakutakse taas ettemaksuga einet.
Jelena Kallavus juhendab õpetajate digitunde.
12. Kohapeal algatatud küsimused
Kuulati Eduard Odinetsi. Siim Abneril ja Sirje Kivilil lõppevad hoolekogu liikme volitused. Volitused
lõppevad ka Kaire Viilil, Indrek Puusepal, Jaak Saarel ja Eduard Odinetsil. Lastevanemate
üldkoosolekul esitatakse uued lapsevanemate esindajad. Vilistlaste esindajat ja toetava organisatsiooni
esindajat ei pea valima.

Eduard Odinets

Kaire Viil

Koosoleku juhtaja

Koosoleku protokollija
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