Haapsalu Põhikooli Vanematekogu koosoleku protokoll.

31.05.2016

Algus: 18.30
Lõpp: 20.00
Koht: Haapsalu, Kuuse 1
Koosolekut juhatas: Angeliina Schwindt
Protokollis: Kaja Talving
Osalesid: Kai Piiper, Margit Randma, Anne-Ly Mettis, Vaima Valk, Mariliis Olenko, Margus Pokrovksi,
Gunnar Vetter, Kairi Eindorf, Sirle Olesk, Kersti Tute, Liisa-Mari Laasik, Kristin Veltri, Sirelin Püss, Ave
Tapner, Reet Tuisk
Kutsutud: direktor Anne Mahoni
Puudusid: Heli Kaldas, Tiit Moor, Jana Koel, Pille Meeles, Urmas Kolga, Irene Võrklaev, Irina Joonasing,
Talis Vare, Andrus Karnau, Irma Avilo.

Koosoleku päevakord:
1. Koolimaja remont
2. Koolivorm
3. Kokkuvõte õppeaastast

1. Koolimaja remont
A. Mahoni: „30.06.2016 on viimane kuupäev, kui linn saab esitada ministeeriumile rahataotluse
kooli remondiks. Peale seda on dokumentide menetlus ja siis tuleb otsus, kas ja kui palju raha
saame. Ehk saame augustis hakata tegema kooli remondi põhiprojekti, mis võtab aega vähemalt
6 kuud. Haapsalu linn panustab meie kooli remonti 1,5 miljonit eurot. Riik ei rahasta sisustust
ega koolimaja ümbrust. Omafinantseeringut on vaja eelkõige nendeks asjadeks.
Kooli remondi ajaks tahame III kooliastme mahutada Nikolai kooli, aga selleks tuleb veel läbi
rääkida Haapsalu Kolledžiga. Võimalik, et 1. ja 2. klassid mahuvad lasteaedadesse. Mõtleme veel,
kuidas lapsi kõige paremini remondi ajaks paigutada. Tõenäoliselt tuleb mingitel klassidel
remondi ajal koolis käia teises vahetuses.“

2. Koolivorm
A. Mahoni: „Palve vanematekogu liikmetele. Palun tuletage oma klassides veel kord meelde, et
hetkel on käimas koolivormi tellimisperiood. Kasutage võimalust! Perioodide välisel tellimisel
lisandub toote hinnale 15€.“
3. Kokkuvõte õppeaastast
A. Mahoni: „Tegelikku kokkuvõtet hetkel veel teha ei saa. Toon välja mõned muudatused.“
Muudatused õppekorralduses:
 6- 9 klassis ei hinnata enam alates järgmisest aastast hoolsust.
 3- 5 klassis, kus on klassiõpetaja, saab kuni üleminekuni sõnalisele hindamisele panna
ka hoolsuse hinde.
 Õpilasele, kes on puudunud rohkem kui 50% tundidest, võib jätta veerandihinde välja
panemata.
 Loovtöö hinnatakse arvestuslikult alates 2016/2017 õppeaastast. Õpilane saab loovtöö
arvestatud, kui punktisumma on vähemalt 55 punkti. Ilma loovtöö tulemuseta ei saa
lõpetada 9. klassi. Kes 8-ndas klassis ei jõua, saab erandkorras kaitsta 9.klassis.
Muudatused õppekavas:
2. klassis alates 2017/2018 õa on valikaineks loodus- ja inimeseõpetus
3. klassis alates 2017/2018 õa on valikaineks informaatika.
Paigas on järgmisel õppeaastal toimuva Kadrilaada kuupäev: 26.11.2016.

Jooksvad küsimused
M. Randma: „Palun järgmisel õppeaastal varasemalt infot olümpiaadide toimumise kohta.“
A. Mahoni: „Paneme sellised asjad järgmisel aastal e-kooli üles.“
A. Schwindt: „Edastan ühe lapsevanema pöördumise minu poole. Põhikooli kodulehel on üleval
direktori käskkiri nr.18 (29.08.2014), kus § 4 punkt 6 on kirjas hindamisest teavitamine. Seal on
öeldud, millal pannakse välja hinne tunnikontrolli ja kontrolltöö eest. Lapsevanemal oli mure, et
hindeid tuleb kauem oodata.“
A.Mahoni: „Lapsevanem on ilmelt valesti aru saanud. Hinne pannakse välja, mitte järgmisel
päeval, vaid järgmisel ainetunnil. Me ei jõua seda kõike kontrollida, aga andke palun meile kohe
märku, kui on probleeme.“
A.Mettis: „Laps sai halva hinde ja tahtis järgmisel päeval järgi vastata, aga talle ei antud
võimalust. Võiks anda, kui õpilane soovi avaldab.“
A.Mahoni: „Kui on kontrolltöö, siis saab järgi vastata. Tunnikontrolli saab järgi teha juhul, kui
õpetaja sellega nõus on.“

M. Olenko: „Kas on hea tava, millal ilmub e-kooli järgmise päeva kodutöö?“
A.Mahoni: „Kell 17.00“
K. Veltri: „Kehalise kasvatuse õpetaja peaks rohkem infot e-kooli panema! Tihti juhtus, et lapsed
ei teadnud, kus kehalise tunnid toimuvad, kas õues või sees või hoopis ujulas st, et õpilased ei
teadnud, millised asjad tuli kooli kaasa võtta. Õpetaja ütles ühele õpilasele info, et see klassile
edasi ütleks, aga paraku ei saa sellisel suusõnalisel viisil edastatud infot kõik siiski kätte.
Probleemiks on ka sisejalanõude puhtuse hindamine.“
A. Mahoni: „Ma räägin õpetajaga.“
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