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Päevakord:
1) Töökorralduslikud küsimused, õppejuhi ja õppekorraldusjuhi tegevused
2) Kooli majandusprobleemid, õpikeskkonna kaasajastamine
3) Jooksvad küsimused
Osalesid: Marika Randma, Sirly Illak-Oluvere, Arvi Taniloo, Marelle Esko, Reet Hunt-Paulus,
Marge Mänd, Ragne Tompel, Helena Keskpaik, Krista Kallas, Merli Reidolf
Protokollis: Marika Randma

1) Marika Randma (õppejuht):
Käesoleva õppeaasta olulisemad tegevused
● Üleminek liikumisõpetusele. 6.-9- ja G2/G3 klassides on kord nädalas jooksu ja
tervisekõnni tunnid. Õpilased, kes käivad 3x nädalas trennis on õuetundidest
vabastatud.
● Tööõpetus - rakendunud on poiste ja tüdrukute segarühmade süsteem, et saavutada nii
käsitöö kui tehnoloogia õpitulemused. Poolaasta vahetumisel vahetub rühmadel
õpetaja.
○ Hoolekogu ettepanek: tööõpetuse tundide sisu võiks olla elulisem, mh
söögitegemine.
● Õppetoolide ja töörühmade reform ning nende ettevõtmised:
○ ülekooliline lõimitud liikumispäev septembris
○ õiglase kaubanduse näitus oktoobris ja kokandusvõistlus
○ spordihommiku väljakutse novembris
○ heategevusprojekt “Märka ja aita”
○ uus õpilastööde näitus jaanuaris (täna avati)
● 10.01 alustas eripedagoog A. Kuris, kes pakub õpilastele mh eripedagoogilist
nõustamist, sh eesti keele tugiõpet.
● Üleminek Stuudiumile, eksperthinnangud.
● Kool on esitanud taotluse Liikuma kutsuv kooli programmiga liitumiseks.
Kooli eesmärgid järgmiseks õppeaastaks:
● Õppimist toetav tagasiside e kujundav hindamine - õpetajate koolitamine, teadlikkuse
tõstmine. Eesmärk on minna kujundavale hindamisele 1. klassiga 2023. a septembris.
● Kandideerimine Tallinna Ülikooli Tulevikukooli programmi, et soodustada üleminekut
kujundavale hindamisele.
● Haridusameti korraldatava keskkonna teema-aasta toetamine ning sellega seotud
tegevuste planeerimine
● Alustada õpioskuste kursusega 10. klassile

○ Hoolekogu ettepanek: leida võimalusi õpioskuste süsteemseks toetamiseks ka
põhikoolis (mh digipädevused loovtöö tegijatele)
● Esitatakse taotlused Erasmus+ õpiränneteks.
Sirly Illak-Oluvere (õppekorraldusjuht):
● Haridusametilt on sel aastal tulnud uut õppevara, nt digivahendid (infoekraanid, smarttahvlid jt).
● Tunniplaan muutub 24. jaanuarist. Ruumipuudus on murekoht. Üldjoontes on
tunniplaan valmis.
● Märtsis algavad ujumistunnid, mis dikteerivad ka tunniplaani - T, N (klassid - kõik 5,
4B, 4C) periood 23.03 - 09.06 (va koolivaheaeg 25.04-01.05)
2) Arvi Taniloo (direktori asetäitja majandusalal):
● Haridusameti poolt muudeti koolide kapitaalremondi aegu. Renoveerimisest peab
olema möödunud 20 aastat, et uuesti kapitaalremonti saada. MG-l on jäänud neli aastat.
● Kooli ventilatsioonisüsteem on vana, vajab vahetamist.
○ Hoolekogu peab vajalikuks teha uus taotlus Tallinna Haridusametile
ventilatsioonisüsteemi uuendamiseks ja kapitaalremondi ennetähtaegseks
läbiviimiseks.
○ Hoolekogu ettepanek: tellida CO2 mõõtmine TalTechist, et tõendada
ventilatsioonisüsteemi halba olukorda ning esitada koos renoveerimistaotlusega
Haridusametile. Hoolekogu soovib Haridusametiga kohtuda, et saavutada
osapooli rahuldav tulemus.
● Koolis on probleem inventari lõhkumisega (nt wc-poti kaaned, klassisiltide
eemaldamine).
○ Hoolekogu ettepanek: uurida, kas on lubatud kaamerate paigladamine
tualettruumide ette koridori. Distsiplineeriks õpilasi.
○ Hoolekogu ettepanek: paigaldada vaikuse ruumi rulood.
3) Jooksvad küsimused:
● Vaadati üle kavandatavad õppekava muudatused. Muudatused on vajalikud seoses
üleminekuga Stuudiumile (Stuudiumis kasutatavad sümbolid) ning seoses kooli
arendustegevusega (nt keelesuuna muutmine keele- ja kultuuriloo suunaks).
Muudatusettepanekud on kirjale lisatud. Soovi korral saab täiendavaid
muudatusettepanekuid saata kuni 24.01. 25.01 kinnitatakse muudatused õppenõukogus.
● Hoolekogu ettepanek: vähendada ebatervisliku toidu hulka koolipuhvetis ning
serveerida osad magustoidud ilma vahukoore, kohupiima jm piimatoodeteta.
● Lisada kodulehele varasemad hoolekogu protokollid.

