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Osalejad: lapsevanemate esindajatena: Karl Ader, Villu Hansen, Maris Jõgeva, Maris
Mihašova, õpetajate esindajatena: Reet Lukin, Kristina Ruuse,
Põhja-Tallinna LOV esindajana: Raimond Kaljulaid.
Kooli esindaja: Kalamaja Põhikooli direktor Marko Rööpson.
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2. Kodukord
3. Rahulolu-uuring ja sisehindamise aruanne
4. Arengukavaga seonduv
5. Info
• liikluskorraldus ja Vabriku tänava projekt
• muud küsimused ja ettepanekud
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1. Info hariduse korraldusest Põhja-Tallinnas
Marko Rööpson andis ülevaate koolikorralduse teemal toimunud kohtumisest
abilinnapeaga. Kalamajja rajatavas Gustav Adolfi Gümnaasiumi põhikoolis on kavas
komplekteerida 5 esimest klassi.
Kalamaja Põhikoolil on soov pakkuda ka enda õpilastele enamat kui Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse standard ette näeb. Kool peab oluliseks leida oma andekatele
õpilastele väljund, olemasoleva õpetajaskonna potentsiaali kasutades keskenduda
reaalainetele, keeleõppele ning toetada ettevõtlikkuse õpet.
Hoolekogu nõustus, et andeka õpilastega tegelemise oskus koolis on vajalik ning
andis koolijuhile toetuse võimalike koostööpartneritega läbirääkimiseks ning parima
lahenduse leidmiseks.
Koolijuht ja õpetajad tutvustasid ettevõtlusteemalist projekti, mis 16. novembril
käivitub ja mille eesmärk on lastes ettevõtlusvaimu kasvatada.
2. Kooli kodukorra täiendusettepanekute läbivaatamine
Kool tutvustas hoolekogule uut versiooni kodukorrast, mida hoolekogu liikmed ei
olnud enne koosolekut näinud.
Hoolekogu praegune variant ei rahulda, sest selles on palju põhimõttelist, mis
muutmist vajaks nagu näiteks:
• stiil oleks eelarvamusteta ja loomult sõbralik – sõnastuselt pehmem,
väärikas ja lugupidav;

• kaotada tuleks kordused ja vastuolud;
• samal ajal peab kodukorda jääme kõik see, mida seadus ette näeb;
• kodukord peaks andma vastuseid “kuidas?”, hetkel pigem käsib ja keelab;
• loogilist ja eetilist käitumist kodukorras pigem mitte kirjeldada;
• nutiseadmete kasutamist lubada ainult õpetaja loal või kokkuleppel;
• raamatukogu kasutamine ja kõigile selleks võimaluste tagamine;
• kuidas teha nii, et õpetajad ja õpilased oleksid omavahel sõbrad;
• koolivorm ja selle kandmine.
Otsus: moodustada töörühm koosseisus Reet Lukin, Villu Hansen, Maris Jõgeva,
Maris Mihašova, Marko Rööpson ning veel mõni kooli õpetaja, kes vaatavad läbi
erinevad kodukorra versioonid, alustavad arutelu põhimõttelistest lahendustest
ning toovad detsembris hoolekogule kinnitamiseks ühtlaseks dokumendiks
viimistletud versiooni, milles ülaltoodud põhimõtted on arvesse võetud.
3. Rahulolu-uuringu ja kooli sisehindamise aruande järeldused
Hoolekogu liikmetel oli võimalik tutvuda rahulolu-uuringu kokkuvõttega,
sisehindamise aruanne enne koosolekut hoolekoguni ei jõudnud. Hoolekogu
liikmed tõid välja olulisemad järeldused ning arutasid, millised võiksid olla
tegevussammud nõrkustega tegelemiseks. Üheks nõrgeimaks näitajaks on
vanemate kaasatus ja informeerimine, hoolekogu saab selle parandamiseks teha
järgmist:
• lapsevanemate esindajate tuntus: rohkem levitada infot sellest mida
hoolekogu teeb ja kes on lapsevanemate esindajad hoolekogus (nimed,
pildid ja kontaktandmed kooli koduleheküljele);
• lapsevanemate vahetu informeerimine. Luua FB grupp Kalamaja
Põhikooli lapsevanematele (Maris Mihašova), kasutada enam kooli FB
lehte ning kooli infokirja, võimalusel saata küsitlused klassijuhatajate
kaudu klasside lastele;
• lapsevanemate koja moodustamine: Karl Ader pakub välja, kuidas võiks
laiapõhjalisem lapsevanemate esinduskogu töötada.
4. Arengukavaga seonduv
Hoolekogu uuris, kui kaugel on kooli arengukava koostamine ning millised on
lapsevanemate võimalused selles kaasarääkimiseks. Arengukava kui ka sisehindamise
aruanne peavad saama novembrikuu lõpuks hoolekogult kinnituse. Hoolekogu otsus:
• koolijuhil saata sisehindamise aruanne elektrooniliselt, nädala jooksul
vaatavad hoolekogu liikmed selle läbi, avaldavad arvamust ning
arvamuste põhjal vormistatakse digitaalne protokoll;
• koolijuht saadab esimesel võimalusel hoolekogu liikmetele arengukavast
olemasoleva versiooni, mille põhjal Maris Jõgeva pakub välja metoodika
lapsevanematelt arvamuste/täienduste küsimiseks.
• Arengukava arutatakse detsembrikuu koosolekul.
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liikluskorraldus ja Vabriku tänava projekt – linnaosavanem kinnitab, et
kooli ettepanekud lapsevanemate autodele peatumiskohtade tagamiseks on
projektis arvesse võetud. Samuti lubas linnaosavanem edastada info kooli
lähedastel ristmikel autojuhtide valdava liikluseeskirjade eiramise kohta
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile;
liuväli – linnaosavanem uurib välja, kas linna eelarvesse on arvestatud
liuvälja rajamine;
koolijuhi sõnul on koolis turvaline, võõraid inimesi koolimajas ei käi;
hoolekogu järgmine koosolek on neljapäeval, 1. detsembril kell 15.0017.00 Kalamaja PK õpetajate toas.
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