RAKVERE POHIKOOL
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21. janaar2013

Rakvere

Algus kell l7.l5,l6pp kell 19.00

Koosoleku juhataja: Epp Landberg
Protokollija: Janne Pedin
Koosolekul osalesid: Airi Bachmann, Mare Vassiljev, Ain Suurkaev, Margo Sall
Kutsuhrd: kooli direktot LeaPilme

PIIEVAKORD:

l,

l.

2013.a. eelarve arutelu

5.

kohta, kas minna j6rgmisest Oppeaastast 0le neljalt veerandilt kolmele timestrile)
Jooksvad klisimused

1.

2013.a. eelarve enrtelu

2. Ulevaade 201212013 Oppeaasta esimese poolaasta 6ppet66st
3. Ulevaade hariduslike erivajadustega Opilaste Oppest
4. Kooli Oppekava muudatuse anrtelu (kool soovib saada hoolekogu arvamust selle

Lea Pilme ettekanne;

Hetkel puudub selge fllevaade lOplikust eelarve variandist. Teada on, et koolitusrahad
vihenevad oluliselt. ka Pilme arvarnus on, et see m6jutab tugevalt organisatsiooni ja selle
arengut.

Suureks mureks on

koolimajavan osa, mis vajab siseremonti. liarmiselt halvas seisus on

pesurutrmid ja algklasside riietusnnrm, kuid vahendeid nende ruumide remondiks ei jetku

\--'

2.

Olevaade zfxt2nfll8Oppeeesta esimese pooleeste 6ppet66st

Lea Pilne ettekanne:
Hetkel ei ole koolis dppealajuhatajat. Kandidaat, kes osutus konkursi keigus valihrks, sai oma
senisest ttl0kohast parema pakkumise ja loobus. Oppeata;unaa3a kohushrsed on jagatud dra
dttektori ja Opetajate vahel. Siistsem toimib ja enne kevadet ei kuulutata v6lja uut konkurssi
6ppealaj uhataj a kohale.
Opitulemusrcga ollakse rahul, aga v6imalused ja tahe paremate tulemuste saavutamiseks on
olemas.

3.

Olweede hariduslike erivaiedustege Opihste Oppest

Lea Pilme ettekanne:
Hetkel ei ole selliseid dpilasi, kes tildse kooli ei jdua On Ulsikuid pdhjuseta puudumisi, kuid
sellistel dpilastel hoitakse sitn peal ja jdrelvalvestlstee,m tOOtab koolis h:lsti. Kui Opilane ei
ihnu hommikul kooli ja sellest ei ole lapsevanemad koolile teada andnu4 v6tab kooli
sotsiaalpedagoog kohe koduga llhendust.

-

4. Kooli Oppekeva

muudetuse amtelu (kool soovib saede hoolekogu arvamust selle
ile neljelt veerendilt kolmele

kohta, kas minna jlrgmisest Oppeaastast
trincstrile)

Lea

Pitne ettekanne:
Teema algafajaks koolis olid tugispetsialistid, eesmlrgiga muuta 6ppetil6
pingevabamaks nii Opilastele kui ka Opetajatele.
o Kooli direltor andis tlevaafie Opetajate seas lflbiviidud kllsitluse tulemustest, kus olid
dra toodud trimester6ppe plussid ja miinused"
. Opilase seas Hbiviidud kiisitluse tulemused neitasid, et 6pilased pooldavad

o

veerandeid.

Amtelu: Opilasesindus on timestrite vastu. Koosoleku keigus selgus, et koolis ei ole tehtud
piisavalt selgitust06d. Opitaset on hirm, et neilt v6etakse era ilks vaheaeg jal<aob era Opilaste
tunnustamine veerandite l6pus. Samuti arvavad lapse4 et koolivaheaegadeks hakatakse
kodutdid andma

U

OTSUSTATI:
o Koolil tuleb teha tiiendavat selgih$tO0d Opilaste ja lastevanemate seas seoses m6ttega
tile minna timester6ppele. Tuleb lahti reekid4 mida uus stlsteem endast kujutab ja
mis muudattrsi see kaasa v6ib tuua
o Hoolekogu soovib lqad4 kas ja mis muutus paremat<s v6i halvemaks nendes koolides,
kus mindi iile timester6ppele.
o Teema juurde tullakse tagasi jArgnisel hoolekogu koosolekul.

5.

Jooksvad ktsimused

.

OpilaSe tegevused vahetunnis: noorematele

on saali maha joonistatud nliteks

keksukastid. Vanemate klasside Opilastele on tehhrd ajakirjanurk, aga puudub vajalik
hulk istumiskohti.

O

Hoolekogu ettepenekud: anda teavet edasi kodudesse, kus on ebk Era anda kasutatud
diivan v6i vdtta ilhendust je[hekeith$jaamaga, kuhu hruakse korralilku kasutatud
m00blit mida saaks koolis drakasutada

.

Opitastel ei ole v6imalik parandad tunnikontrollide negatiivseid hindeid. KoHnrv6tval
hindamisel m6jutavad need hinded l6pphrle'must.
Hoolekogu ettepenek: Juhul, kui kontollt00 h6lmab sama teemat, mis negatiivsele
hindele esitatud trmnikontrroll ja konhollt60 hinne on positiirme, siis tuleb eelnevalt
saadud negatiirme hinne lugeda positiinseks, sest Opilane on omandanud ja vastanud selle
teema kontrolltOOs positiivsele hindele.

-hoolekogu

esimees

