Lastevanemate üldkoosolek
Aeg: 27.09.2017
Algus k 17.30
Lõpp k 18.30
Kohal: Vt registreerimisleht
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Hetkeolukord koolis ja koolimajaümber, ehitus (Külli Riistop)
Käitumine ja liiklus (K. Riistop ja M. Virit)
Uuendused koolielus (K. Riistop ja M. Virit)
Tunnustamine (K. Riistop)
Hoolekogu valimised (K. Riistop)
Üleskerkinud küsimused – vastused
Psühholoogi ettekanne teemal ATH lapsed ja häbelikud lapsed

1. K. Riistop andis ülevaate hetkeolukorrast koolis ja eriti seoses toimuvate ehitustöödega. Uue
koolihoone osa ehitus kestab ja valmis peaks saama hoone nov lõpuks, reaalne tähtaeg on
aga ilmselt dets lõpp. Praegu pole koolimajas tsentraalset kütet, ehitaja on toonud
klassidesse väikesed puhurid, sellest on abi, sest temperatuur on normi piires (19 – 20
kraadi). Viimasel paaril nädalal on olnud probleeme joogivee puhtusega, labor leidis
veeproovidest mitmel korral coli-laadseid pisikuid. Kool reageeris koheselt ja pakkus joogiks
esialgu keedetud vett, praegu on üles seatud joogiveeautomaat (Saku Läte).
Möödunudnädalased veeproovid vastavad juba nõutud normidele, kordusanalüüs võetakse
ka järgmisel nädalal, kui proov on endiselt negatiivne, hakkame jälle lubama juua kraanivett.
Koolimaja ümbrus on endiselt üles kaevatud ja kõnniteed porised, teedel sõidavad kallurid,
kopad, traktorid – püüame lapsi igati suunata rahulikule liiklemisele ning jälgima hoolega
ehitusmasinaid, et keegi ohtu ei satuks. Aatrium peaks valmis saama oktoobri lõpuks.
Tsentraalne gaasikatlamaja võiks eelduste kohaselt valmida oktoobri alguses.
2. M.Virit ja K. Riistop tutvustasid lastevanematele ohtlikke mänge, mida poisid mängivad kiriku
bussipeatuses – provotseeritakse autojuhte sellega, et ületatakse teed viimasel hetkel, kui
auto on juba lähedal ja oodatakse, et autojuht ehmuks ja suruks piduritele, on tulnud ette ka
olukordi, kus auto peatub ülekäiguraja ees, kuid raja kõrval seisvad poisid ei soovi teed
ületada ka peale autojuhi käega viipamist. Kui aga auto liikuma hakkab, hüppavad poisid
tõkeratastega korraks teele ja tagasi. Autojuht on sellisest käitumisest ilmselgelt häiritud…
Lastevanematel pandi südamele, et sarnane provotseeriv käitumine on kindlasti lubamatu.
Selle jutu peale oli saalis vanemaid, kes leidsid, et nii ongi õige käituda, mis need autod siis
sõidavad nii kiiresti… Asja parandaks lamav politseinik, mis kuuldavasti peatselt ka kiriku
juurde paigaldatakse.
K. Riistop tuletas meelde, et vanemad huvituksid sellest, mida lapsed oma nutitelefonides
teevad – kuuldavasti on mitmed lapsed internetis suheldes kasutanud väga ebaviisakaid
väljendeid, mis on kaaslasi südamest solvanud. Lapse hing on õrn! Hea oleks meelde
tuletada, et internetis peab samuti viisakaks jääma.
Ka teretamine on suvega meelest läinud. Juhtkiri: tere pole häbiasi, on ilmselgelt tarvis uuesti
üles riputada.

3. Suurim uuendus käesoleval õppeaastal on see, et oleme hindamises katseliselt tähtajaga
20.10.17 kasutusele võtnud tähtsüsteemi A – F. Ainus hinne, mis nõuab järele vastamist on
F, kõik ülejäänud on positiivsed hinded. Õpilast võiks igati kiita, kui ta on sooritanud
õpiülesande vähemalt hindele hea, ehk saanud C. D on juba keskpärane ja E kasin.
Poleemikat on olnud A ja B kasutamise puhul. Hindamisjuhendis on selgesõnaliselt öeldud,
millal õpetaja kasutab hindamiseks A-d ja , millal-B-d. A väärtus on SUUREPÄRANE, s.t
täiuslik. B vastab sõnalisele tähendusele VÄGA HEA. Ja just nii peabki neid hindeid võtma,
parem ongi kasutada sõnalisi variante, see annab sisu paremini edasi. Ja veel tuleks meeles
pidada, et antud süsteem on meie kooli hindamissüsteem, et tasu kõrvutada meie hindeid
mingi teise kooli hinnetega. Ka kokkuvõtvad hinded pannakse tunnistusele tähtedena ja
aastahinnetele lisatakse sulgudes sõnaline tähendus, näiteks: C (hea)
Uus hindamismudel rakendub päriselt vaid juhul, kui küsitlus õpilaste hulgas annab positiivse
tulemuse – vähemalt pooled on uue hindamissüsteemiga rahul. Küsitlus viiakse läbi esimese
õppeperioodi lõpus elektrooniliselt. Pärast seda arutatakse hindamise muutmist hoolekogus
ja õppenõukogus.
Teine uuendus – mekla ehk meie klassi aeg, mis toimub alati esmasp kell 8.30 – 8.50. selles
tehakse koos plaane algavaks nädalaks ja arutatakse klassi puudutavaid probleeme.
Kolmanda uuendusena saab välja tuua igakuised teemapõhised projektipäevad, kus õpilased
ise saavad end on huvidest lähtuvalt sobivasse töörühma registreerida. Esimene projektipäev
on 29.09.
Uuendusena toodi välja veel uus kiipkaardiga õpilaspilet ja tööd alustanud õpetaja assistent,
keda saab õpetaja oma tundi kutsuda, et aidata tundi läbi viia või mõnda õpilast
individuaalselt abistada.
K. Riistop tutvustas seoses hindamissüsteemi muutusega ka uuenenud tunnustamissüsteemi.
Mis tulemuste eest antakse õpilasele kiituskiri, mille eest kiitustäht. Tunnustamise puhul
peab kindlasti mainima, et valdkondi, mille eest õpilast tunnustatakse, on tulnud juurde.
Riiklik kiituskiri – kõik hinded A, käitumine ja hoolsus eeskujulikud, oskusainete hinnang
vastab väga heale
kiitustäht „Väga heade õpitulemuste eest”
kiitustäht „Väga hea ainetundja ….“
kiitustäht „ Sõbralik ja eeskujuliku käitumisega õpilane“
kiitustäht „Huviline ja töökas õpilane“
4. Hoolekogu valimine. Kuna möödunud õppeaastal valiti uus koosseis, siis ei peaks praegu
valimisi läbi viima, kuid seoses Haru Vallavolikogu määrusega 8.05.17 tuleb koosseisud üle
vaadata. Meie koolis oleks optimaalne koosseis 9liikmeline, kellest 5 oleksid lapsevanemad, 3
õpetajad ja 1 pidaja esindaja. Eelmisel aastal valitud hoolekogus on aga 6 lapsevanemat, 2
õpetajat ja 1 pidaja esindaja. Et viia hoolekogu koosseis määrusega kooskõlla peaks 1
lapsevanem oma kohustustest loobuma. K. Riistop andiski teada, et talle on saabunud 1
taotlus hoolekoguliikme kohalt tagasi astuda, selle saatis Mihkel Jürisson. Kahjuks esitas
tagasiastumistaotluse ka Margus Vetsa. K. Riistop palus koosolekulistel esitada vabanenud
lastevanemate kohale uus kandidaat, kahjuks aga hetkel keegi ei soostunud sellele kohale
kandideerima. Seetõttu tuleb valimised läbi viia elektrooniliselt.
5. Küsimused – vastused. Esitati küsimus koolimaja ja kõnnitee vahelisel alal oleva mullaga
täidetud platsi kohta. Vastas hoolekogu esimees Indrek Anepaio, et sinna tuleb
lastevanemate algatusel kooli ja kogukonna jaoks spordiplats, kus saab ehk juba järgmisel
sügisel palli mängida. Täitemuld on veetud, laiali aetud, see peab kogu talve vajuma ning
kevadel oodatakse lapsevanemaid appi muru külvama.

Üks lapsevanem esitas küsimuse lõunamenüü kohta, miks seda pole leida koduleheküljelt.
Vastas K. Riistop: menüü paneb kokku peakokk, kes avaldab selle ka koduleheküljel ning
trükib välja ka paberil, mis pannakse üles sööklasse. Mika sel nädalal menüüd koduleheküljel
ei olnud on ilmselt seotud sellega, et reedel polnud pärast lõunat koolis lihtsalt internetti ja
kodulehele ei saanud teateid lisada. Loodame, et niisuguseid olukordi rohkem ette ei tule.
6. Psühholoogi loengu viis läbi kooli teenindav psühholoog Mari – Liis Saarela. Tema ettekanne
pannakse kooli koduleheküljele.
OTSUSED:
1.Hoolekogu vanast koosseisust jätta nimekirja Ene Mõtte, Thea Lokna, Mari Ellermaa ja
Indrek Anepaio. Puuduoleva liikme valimised viia läbi elektrooniliselt vastavalt Harku VV
määrusele tähtajaga 15. oktoober.

Juhataja: Külli Riistop
Protokollija: Kaire Karik

