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1. Kokkuvõte 04.04.2017 toimunud lapsevanemate küsitlusest
Ülevaate küsitlusest andis kooli arendusjuht Kristi Karm.
Koolis õppis eelmisel õppeaastal 552 last. Küsimustikule vastas 52 lapsevanemat, sh 19
vanematekogu liiget, kes osalesid 04.04.2017 toimunud koosolekul.
Vastustest selgus, et 90% lapsevanemaist saavad informatsiooni e-koolist ja kooli kodulehte
kasutatakse vähem. Samuti ei kasuta vanemad eriti Facebooki, seda kasutavad rohkem õpilased.
Enamasti olid lapsevanemad rahul.
Kuna varem oli küsimustik teistsugune, siis käesoleva aasta küsitlust ei saa võrrelda eelmiste
aastatega. Sama küsitlusega jätkatakse ka tulevikus.
A. Schwindti arvates oli vastajate arv nii väike, et sellest ikkagi tegelikku lapsevanemate arvmust
välja lugeda ei saa. Üldine vastamisaktiivsus oli ainult 9,4%.
A. Mahoni nõustus väitega, kuid sellegi poolest jätkatakse sarnase küsitlusega ka tulevikus. Loomisel
on süsteem tagasiside saamiseks.

2. Kokkuvõte eelmisest õppeaastast
Direktor A. Mahoni sõnul viidi möödunud õppeaastal läbi 6. klassides ainetevaheline lõiminguprojekt,
millega jätkatakse ka käesoleval õppeaastal. Kooli arvates tehti selle projekti raames rohkem

koostööd nii õpetajate kui ka õpilaste vahel. Õpilaste tagasiside oli erinev, kuid suurele osale
õpilastele teistsugune tegemine meeldis. Kokkuvõtet projekti kohta veel ei ole. See valmib Tallinna
Ülikooli poolt 14. septembriks.
Kõige suuremaks probleemiks koolis olid 10 õpilast, kes on jäänud klassi kordama või kes ei
lõpetanud klassi. 8 neist õpilastest on ka täna Haapsalu Põhikooli nimekirjas, üks langes vanuse tõttu
välja ning üks lahkus. Põhjuseks on see, et õpilased ei tule kooli, mitte see, et oleks õpiraskused.
Põhjuseta puudumisi oli möödunud õppeaastal 4714 tundi, millest 3. kooliastme puudutud tunnid
olid 3986 ja mille enamuses tekitasid 10 eelpool nimetatud õpilast. Puuduvad tõhusad meetmed
selleks, et need lapsed kooli tuleksid.
Lõpueksamid sooritasid positiivselt möödunud aastal kõik Haapsalu Põhikooli õpilased. Matemaatika
keskmine oli 83,9%, kusjuures Eesti keskmine oli 74% ning eesti keele keskmised vastavalt 78% ja
74,3%.

3. 2017/18 õppeaasta info
Esimeses kooliastmes üldõpetuse põhimõtete ja sõnalise hindamise rakendamise ning ühtlustamise
raames hinnatakse käesoleval aastal 1. ja 2. klassis õpilase teadmisi sõnalise hindega, kolmandas
klassis hinnatakse pallisüsteemis. Möödunud aastal hinnati õpilaste teadmisi esimeses klassis
sõnalise hindega ja 2. - 3. klassis pallisüsteemis. Kas hindamist muuta ka 4. - 6. klassides ei oska A.
Mahoni hetkel veel öelda. Hindamissüsteemi ei ole plaanis muuta 3. kooliastmes.
Õpilased saavad tunnistused kolm korda aastas: 30.11.2017, 23.02.2018 ja 11.06.2018. Kuna aga
Kadrilaada päev „võetakse tagasi“, siis tegelikult saavad nad tunnistuse viimasel trimestril
08.06.2017.
Vaheajad ja kooli üritused on kirjas kooli kodulehel. Siinkohal mõned õppeaasta üritused:
25. - 29. september on spordinädal
03.10.2017 vanemate üldkoosolek
20.10.2017 karjääripäev
25.11.2017 kadrilaat
18.05.2018 kooli sünnipäev
31.05.2018 direktori vastuvõtt
08.06.2017 kooliaasta lõpetamine 1. -. 8. klass
16.06.2018 9. klassi lõpuaktus, algus kl 13:00

4. Informatsioon
Alates käesolevast õppeaastast on igal õpilasel garderoobis oma personaalne number. Õpilane
paneb ja võtab ise oma üleriided. Õpetajad on õpilastele numbrid teatavaks teinud. Garderoobis on
endiselt koguaeg olemas ka garderoobitöötaja.
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