
Hoolekogu koosolek 

Kuupäev: 10.06.2021 

Koosoleku juhataja: Antoon van Rens 

Protokollija: Riin Peeters 

Osalejad: 

Maiu Plumer- vallavalitsus; 
Marju Aolaid- vallavalitsus; 
Helena Kuik-Juhansoo- 4.c esindaja; 
Maia Randver-Anupõld- 6.a esindaja; 
Juta Rahkema-Praks- 3.c esindaja; 
Silja Särev- 1.b esindaja; 
Ave Kang- 5.d esindaja; 
Antoon van Rens- 8.d esindaja; 
Kristiina Kägu- 7.b ja 9.a esindaja; 
Diana Kutšerova- õpilasesindus; 
Ariel K. Pallo- õpetajate esindaja; 
Vivika Kupper- koolijuht; 
Riin Peeters- külaline; 
Lilian Jõesaar- külaline; 
Tiina Pukk- külaline. 
 

Päevakord: 

1. Ülevaade õppeaasta lõpust. Distantsõppest. 
2.  Dokumentatsioonile arvamuse avaldamine (Õppekava, hindamisjuhend, arenguvestluste 

kord) 
3. Rõõmud ja mured 

 

1. Ülevaade õppeaasta lõpust. Distantsõpe 

Vivika Kupper: Läks kokkuvõttes hästi. Küsisime kaks korda vanematelt tagasisidet. Esimesel korral oli 
vastajaid rohkem, teisel korral vähem. Distantsõpe tuleb kõigile ootamatult, näiteks ka infovahetus. 
Kool sai info edastada alles peale HM-i ametlikku infot, sellest tulenevalt ka koolile info edastamine 
jäi sageli nädala lõppu. Õpetajaid saab ka kiita, nad said hakkama. Lapsi ja lapsevanemaid kiidaks. 
Kõik on ära teeninud suvepuhkuse.  

Tiina Pukk: Tänane õppenõukogu näitas, et üldpilt on parem, kui eelmisel aastal. Kohanemine 
distantsiga ehk läks kergemalt.  

6.a esindaja: Meie klassi lapsevanem tõstatas probleemi, et soovib klassijuhatajaga kohtuda. Sooviks 
arutada distantsõppe puudujääke. See oli siiski isiklik probleem ja ülejäänud teemaga kaasa ei läinud.  

Lilian Jõesaar: EIS-is tehti ka palju tasemeteste, mis aitavad selgitada õppevõlgnevusi ja selgust saada, 
mis lüngad on jäänud ja kuivõrd on vaja likvideerida puudujääke.  



Maiu Plumer: Riik annab lisarahastuse 40 eurot  lapse kohta ka gümnaasiumile, et likvideerida ka 
9.klassi õppematerjali puudujääke.  

6a lapsevanem:- kiidaks väga eksamite hindajaid, tulemused tulid väga kiiresti.  

Tiina: üldpilt on see, et kõige raskemalt läks matemaatika põhikooli lõpueksam.  

Diana: olen kuulnud naljaga seda, et pingutama ei pea. Keegi seda siiski tõsiselt ei võtnud.  

2. Dokumentatsioon 

Vivika Kupper: Muudatused tehakse õppekavas.  Muudatusettepanekud  järgmistes punktides: 
arenguvestluste kord- vana punkt oli, et AV võivad toimuda III kooliastmes ka siis, kui osaleb ainult 
õpilane. PGS-I  järgi peavad vanemad osalema  AV kõikides kooliastmetes.  

Hääletamine: 11 on nõus, vastu ei ole, erapooletuid ei ole.  

Edasi oli vaja täiendada õppekava. Enne hindamist, siis räägin ära, mida täiendame. 
Kehalise ainekavas oli vaja lisada II kooliastmesse tantsuline liikumine. Matemaatikas lisame I 
kooliastmes juurde ühe õpitulemuse. I kooliastme lõpuks peab õpilane eristama viisnurka ja 
kuusnurka. Lisatud õppekavasse.  
7. klassi valikaineteks järgmisel õppeaastal on : kehakultuuri alused, saksa keel, informaatika, 
digitaalmeedia, ettevõtluse alused ja kultuurilugu.  

11 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole. 

6.a- ettepanek. Tutvustavad tunnid valikaines.  

Vivika Kupper: seda võimaldatakse ja siis tutvuvad erinevate võimalustega.  
Kõik hoolekogu liikmed on nõus.  

Vivika Kupper: Lisaks kirjutasime õppekavas lahti spordiklasside erisused:  

1) 1.-3. klassini on spordiklassidel lisaklassijuhataja, kes vastutab spordisuuna 
arendamise eest. 

2) 1.-4. klassini on spordiklassidel lisaks 3 kehalise kasvatuse ringitundi nädalas. 

3) 5.-6. klassis on spordiklassidel lisaks 2 kehalise kasvatuse ringitundi nädalas. 

4)  8.-9. klassini on spordiklassidel lisaks 2 kehalise kasvatuse ringitundi nädalas. 
 
Lapsevanemad on nõus, leiavad, et mõistlik lahendus. Kinnitatud ühehäälselt. 

Vivika Kupper: I kooliastmes  kasutame  üldõpetuse põhimõtet, II ja III KA õpivad aineõpetuse 
põhimõttel. Lisasime õppekavasse  

Vivika Kupper: tegime muudatuse loovtööde osas. Palume juba 7.klassi lõpus, mis võiks olla 8.klassi 
loovtöö teema. Sellega vähendame ajakulu teemade selekteerimise, juhendajate jagamise ja 
juhenditega tutvumise osas. 

Vivika: nüüd räägime hindamisjuhendi muudatusettepanekutest. Tingitud sellest, et III kooliastme 
hindamisjuhend tuleks ümber vaadata.  
2. klassis hinnete parandamine- ühehäälselt poolt. 



7.klassi üleminekueksam- ebaõnnestumise korral järeleksam. Vanemad on nõus õpilasesinduse 
arvamusega ja kiidavad heaks üleminekueksami. 

Teha muudatus- Õpetajate ettepanek on, et aastahinne kujuneb kaalutud keskmise hinde alusel.  

Antoon van Rens: Kas see natuke lati alla laskmine ei ole? Kas sellega ei tee laisaks õpilasi?  

Vivika Kupper: Mitteeristava hindamise puhul jääb kehtima ikka see, et kõik hinded peavad olema A. 
Samuti saab õpilane mitteeristava hindamise puhul saadud MA-d kokkuleppel õpetajaga parandada 
trimestrihinnet terve õppeaasta vältel. Sageli on vaja vastata vaid 1 või 2 tööd ja täiendav õppetöö 
selle sooritamiseks pole vajalik.  

Vivika Kupper: Kui trimestrihinnete hulgas on üks MA, kas siis on terve trimester MA või võib õpetaja 
panna A välja, kui see sooritamata töö on mittearvestuslik hinne. Vanemad kiidavad heaks. 11 poolt, 
null vastu, null erapooletu. 

Vivika Kupper: Puudutab vaid III KA. Kui õpilane saab jooksva hinde “2” ja parandab selle “4”, siis 
õpetaja võib arvestada ka seda “2” kui paneb hinde välja. 

 Antoon van Rens: tekitab palju ebavõrdsust.  

Kristiina Kägu: Augustis võiks seda punkti uuesti arutada. Õppenõukogu on otsuse teinud, me ei saa 
seda ümber teha. Vanemad panevad südamele, et õpetajad monitooriksid seda olukorda ja teeks 
aasta pärast uue ettepaneku. 
Vivika Kupper: Õpetaja peab õppeaasta alguses oma hindamist klassis tutvustama. Palume kindlasti 
õpetajatel anda selge sõnum hindamise kohta juba esimeses tunnis.  

Antoon van Rens: äkki ikka saab alternatiivide peale mõelda.  

Vivika Kupper: Põhjuseta puudumiste eest saab MR käitumise trimestri arvestuses. 7 põhjuseta 
puudutud tundi  ühes trimestris võimaldab panna käitumise hindeks MR.  

Riin Peeters: koolisisesed klassikomplektis võib teha muudatusi.  
11 on poolt, vastu ega erapooletuid ei ole. 

Antoon van Rens: Kas teame, missugune on 9.klassi noorte edasine käekäik? Mis saab nendest, kes 
kuhugi ei lähe? 
Marju Aolaid: vald kogub sügisel infot koolidelt kõikide lõpetanute edasiste õpingute kohta. 
Gümnaasiumis on info 25.juunil liikumas, et kui paljud sinna said ja kuidas see käib.  
Antoon van Rens: mida teeb vald nende õpilastega, kes jäävad ripakile?  
Marju Aolaid:  Põhiharidus on kohustuslik. Edasine on perede otsustada. Samuti võiks süvendada 
kärjäärinõustamise teenust.  
Antoon van Rens: Kas saame ka selle analüüsi kohta infot?  
Marju Aolaid: Ikka!  

Antoon van Rens: Kaasava eelarve tulemus?  

Maiu: õppeaasta alguses tuleb projekt täitmisele, kuupäev on 15.08.  
Marju Aolaid: Kaasava eelarve üks tingimus on, et peab kõigile kasutada olema. Jõulinnak on 
maksumusega üle 20 000, esmast eelarvet ületab 10 000 võrra.  

3. Rõõmud ja mured: 

Kristiina Kägu: nomineerida õpetajaid digiopetaja.ee  


