Kalamaja Põhikooli hoolekogu koosolek
Aeg: 26.08.2020 kell 17:00

Osalejad:
Piret Rõõmussaar – direktor
Anti Ainsaar – lapsevanemate esindaja
Kristjan Lepik – lapsevanemate esindaja
Kesti Pära – õpetajate esindaja
Epp Kallaste – lapsevanemate esindaja
Airi Jansen-Uueda – lapsevanemate esindaja
Puudus: Peeter Järvelaid – linna esindaja

Koosolekut juhatas:

Epp Kallaste

Protokollis:

Epp Kallaste

Päevakava:
1)
2)
3)
4)

Rattalubade tegemise võimalused koolis
Kooli töökorraldus algavaks õppaastaks
Õpilaste piirnormist suuremate õpilaste arvudega klassid
Kooli juurdeehitus

Arutelu ja otsused:
1) Rattalubade tegemise võimalused koolis
Arutelu juures osales huvijuht Kristiina Ruuse.
Koolis pole seni rattalubade koolitusi tehtud. Maanteeamet toetab rattalubade koolitusi 3. ja
4. klasside õpilastele 12 euroga õpilase kohta. Tingimuseks on see, et lapsevanematelt ei tohi
täiendavalt raha juurde küsida. Sellise summaga ei saa rattalubade koolitust sisse osta (sisse
ostmisel on hind lapse kohta ca 40 eurot lapse kohta). Seega on Maanteeameti toetusega
rattalubade koolituste tegemise eelduseks, et koolituse viib läbi kooli enda õpetaja või mõni
lapsevanem, kes selle enda peale võtab. Huvijuht on uurinud kooli õpetajatelt ning õpetajat,
kes võtaks enda peale rattalubade koolituse, meie koolis pole. Maanteeamet pakub lisaks 12eurosele toetusele ka koolituse inimesele, kes on valmis lastele rattalubade koolitust tegema.
(Jalgratturi koolitaja ABC, Maht 2 EAP, (52 h)) koolitus Moodle keskkonnas perioodil 10.0922.10.2020. koolituspäevad toimuvad 01.10-02.10.20. a Kesk-Eestis (asukoht täpsustub).

Hoolekogu otsus: Hoolekogu pöördub laiendatud hoolekogu poole, et otsida, kas on koolis
lapsevanemat, kes oleks huvitatud ja valmis rattalubade koolitusi meie kooli lastele
Maanteeameti toetusega tegema.
2) Kooli töökorraldus algavaks õppeaastaks
Tallinna linnast tuli 25.08 juhis, et kool peab koostama COVID-19 leviku tõkestamise plaani
ning andnud näidisdokumendi, mille põhjal see koostada. Kool on asunud dokumenti
koostama (see peab olema 1. sept valmis). Dokument on koostamisel ja juhtkond tutvustab
seda üldkoosolekul.
Hoolekogu otsus: Üldkoosolek on planeeritud 16. septembriks kell 18.00.
Kooli poolt on tehtud järgmised otsused igapäevase koolikorralduse osas:
1) Desojaamad on kooli sissepääsu ja söökla juures
2) Lisaks desinfitseerimise võimalusele rõhutakse rohkem just seebiga kätepesule
3) Koolihoonesse vanemad ei sisene. Väiksemate klasside laste üleandmine toimub kooli
hoovis
4) Meditsiiniõde kontrollib, et haigusnähtudega lapsed ei tuleks kooli hoonesse
5) Lapsevanemad peavad tagama lastele igapäevaselt riietuse, millega saab viibida
vahetundidel õues. Kooli juhtkonna poolt oli otsus, et seda kuni oktoobri lõpuni.
Hoolekogu otsus: et vähemalt ühe vahetunni peaksid lapsed viibima õues läbi kogu aasta ja
seega peaks terve aasta jooksul kõik lapsed olema riietatud nii, et saaksid vahetunnis õues
olla.
6) Haigusjuhtumitel rakendatakse terviseameti juhiseid.
Õppetöö korralduses on planeeritud, et:
1) I kooliastme õppetunnid toimuvad ühes klassis ning nende klasside vahetunnid pannakse
ülejäänud klasside vahetundidega nihkesse.
2) Vajaduse korral piirata kontaktõpet koolimajas kavandatakse kontaktõppe vähendamist
ja distantsõppe korraldamist õppepäevade kaupa. Nt vajadusel piirata 20% kontaktõpet
asendatakse üks koolipäev distantsõppe päevaga erinevatele klassidele erinevatel
päevadel.
3) Suuremate klassi piirmäärade otsustamine
Hoolekogu otsus: Hoolekogu nõustub põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega ette nähtud klassi
täitumise piirnormist 24 õpilast suuremate õpilaste arvuga klassikomplektidega direktori
ettepanekul järgmiselt:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

3a – 25 õpilast
5a – 27 õpilast
5b – 27 õpilast
6a – 26 õpilast
6b – 26 õpilast
7a – 27 õpilast
7b – 27 õpilast
8b – 26 õpilast

Arutati keeleõppe pakkumist klassikomplektist väiksemates rühmades. Keeleõpet
rühmades on võimalik kooli rahastamise skeemist tulenevalt korraldada klassides, kus on
rohkem kui 24 õpilast. 6. c klassis samuti rühmatundide korraldamise võimaldamiseks liideti
6. klassid kokku ja tehti 3 ingl k rühma. 5. klassist vanemates klassides on kõigis inglise keele
õpe rühmadena (osades diferentseeritud taseme järgi).
4) Juurdeehitus
Tallinna linn on pannud Kalamaja Põhikooli juurdeehituse Haridusstrateegiasse 2030
https://www.err.ee/1120241/tallinn-plaanib-kumne-aastaga-korrastada-300-miljoni-eestkoik-lasteaiad. Hoolekogu pöördus päringuga (25. mail ja 7. aug) Tallinna Linnavalitsusse
täpsema info saamiseks. Hoolekogu täiendavatele pöördumistele pole veel vastust tulnud.

