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1. Hindamisjuhendi muutmisest
Õpetaja Reet Lukin tutvustas kooli hindamisjuhendit ning muudatusi selles. Hindamise
eesmärkide fookuses on lapse areng ning terve enesehinnang. Peamiseks muutmise
põhjuseks, et varasema teksti oli keeruline jälgida. Täpsustatud on hindamise liigid:
 jooksev hindamine – kodutööd, grupitööd, lühitööd. Enamasti ei saa anda
proportsioonilist hinnangut õpitu omandamise kohta. Hinnet parandada üldjuhul
ei saa, vaid kokkuleppel.
 kokkuvõttev hindamine – toimub perioodiliselt peatüki/konkreetse osa
kokkuvõttena. Nt. kontrolltöö, tasemetöö, loovtöö. Õpetaja teatab ette vähemalt
2 nädalt e-kooli kaudu. Nõrka, mitterahuldavat ja rahuldavat (kokkuleppel)
hinnet on võimalik parandada 2 nädala jooksul, kokkulepitud ajal. Kui õpilane
puudub, on hinne nõrk või mitterahuldav. Hinnetel on normid.
 kujundav hindamine – keskendub lapse arengu võrdlemisele varasemate
saavutustega, õpilane saab suulist tagasisidet. Toimub siis kui õpetajale tundub
õige.
 veerandi hinne – veerandi hinne kujuneb veerandi jooksul saadud hinnete alusel,
kuid ei ole tingimata aritmeetiline keskmine. Seda ei saa ka parandada.
Järeltööd tehakse kokkulepitud ajal. Hindamisega seoses on probleemiks olnud eelkõige
see, et lapsevanemad ei tunne hindamise aluseid.
Otsus: kinnitada hindamisjuhend, vahetada veebilehel juhend uue versiooni vastu,
jagada klasside kaudu lapsevanematele infot ning tuletada ka üldkoosolekul meelde, et
hindamisjuhend on muudetud ja kust selle leiab.
2. Info 2016/2017 õppeaastast ja ülevaade huviringidest
Marko Rööpson tutvustas uut õppeaastat: sügis algas 493 õpilasega, koolis on 22
klassikomplekti. Esimesse klassi tuli sellel aastal 72 õpilast. Koolis on uusi noori õpetajaid.
Järgitakse muutunud õpikäsitlust, korraldatakse õppekäike – linna eelarvest on lubatud

vahendeid ka transpordikulude katteks. Huviringide korraldamisel järgitakse põhimõtete, et
üldharidus ja huviharidus oleks seotud. Seni on olnud takistuseks, et huvitegevust KOV ei
finantseeri. Hetkel töötavad koolis järgmised ringid: male ja kabe, mudilas-, laste- ja
poistekoor. Tasulised on akrobaatika, keraamika ja robootika.
3. Lapsevanemate esindajate hoolekokku valimise kord
Hoolekogu liikmed vahetasid mõtteid sellest, kuidas 13. oktoobril toimuval üldkoosolekul
lapsevanemate esindajad hoolekokku valida. Vaja on koostada lapsevanematele kokkuvõte
sellest, millised on hoolekogu ülesanded ning kuidas hoolekogu töös osaledes saab koolielu
parandamisele kaasa aidata. Hoolekokku on oodatud vanemad, kes soovivad kooli arengule
kaasa aidata. Kandidaatidelt oodatakse aktiivset osalemist, ideid, eestvedaja ja kaasaja rolli
võtmist. Soovituslik on klassides mõelda, kes vanematest võiks olla klassi esindaja.
Lapsevanematele on hoolekogus neli kohta. Hoolekogu tegi ettepaneku jagada need
klassikomplektide vahel proportsionaalselt: esimesele kooliastmenel kaks kohta, teisele ja
kolmandale kummalegi üks.
Otsustati: Maris teeb hoolekogu tööst ning valimise korrast kokkuvõtte, mille Kristina
Ruuse saadab klassijuhatajalete vanematele edastamiseks. Kandidaatide ülesseadmise
tähtaeg on 4. oktoober, sooviavaldus tuleb saata hoolekogu esimehe Ringo aadressile, et
need kooli veebi enne koosolekut kõigile tutvumiseks üles seada. Peale 13. oktoobri
üldkoosolekut toimub koheselt ka uue hoolekogu koosolek.
4. Vabriku tänava remondist
Vabriku tänava remont on Tallinna LV plaanis, kuid ei ole teada, millal alustatakse. Kooli
ettepanek on remondi käigus ehitada sõidutee äärde taskud autodele peatumiseks.
Hoolekogu liikmed leidsid ka, et kena oleks, kui kooli juurde ei peaks üldse äärmise
vajaduseta autoga tulema.
Otsustati: Leena palub Vabriku tänava remondiga seonduva võtta halduskogu päevakorda,
et täpsemalt selgitada välja mida remont kaasa toob ümbruskonna inimeste, asutuste (sh
kooli) igapäeva jaoks.
5. Kodukorra muutmine (alustamine)
Kooli kodukord vajab ülevaatamist, juba seepärastki, et uued on õpilaspiletid,
õpilaspäevikul ei ole enam sama roll mis varem. Lapsevanemad saavad esitada oma
ettepanekud oktoobrikuu jooksul ning koolidirektori ettepanek on, et lapsevanemate
kommentaarid koguks kokku hoolekogu.
Otsustati: õpetajatel ning lapsevanematest hoolekogu liikmetel jagada klassides infot
kodukorra muutmise kohta ning teavitada vanemaid, et nad oma ideed ja ettepanekud
saadaksid oktoobrikuu jooksul hoolekogu esimehele. Hoolekogu esimees kogub
ettepanekud kokku, järgmisel pikemal hoolekogu koosolekul räägitakse need läbi.
6. Muud küsimused ja info
a) Probleemid garderoobide ja koristamisega: kuna õpilasi on juurde tulnud, siis I
klassil on kappide asemel nagid, mis on seni olnud täitsa sobilik lahendus. Olemas
on kadunud asjade leiunurk - vanemad võiks aeg-ajalt käia ja tuttavaid asju otsida.
Koristamisega on olnud probleeme varemgi, sellel õppeaastal on aga veelgi
halvenenud – teenusepakkuja ei täida võetud kohustusi. Maja haldajal on plaanis
koristusfirma vahetada, kuid seni ei ole seda juhtunud.
b) Järgmisel õppeaastal alustab tööd GAGi filiaal Vana-Kalamaja tänaval, mis
tähendab piirkonna jaoks eelkõige koolikohti. Hea oleks teada, kuidas koolide vahel

piirkond jaguneb. Lepiti kokku, et hoolekogu esindus palub kokkusaamist
abilinnapea Kõlvartiga. Ringo lepib kokku aja.
c) Leena tõstatab halduskogus teemadena: uus koolikorraldus Kalamajas, linna ja
kooli haldaja vaheline leping ning selle täitmine, Vabriku tänava remont ning selle
mõju koolielu korraldusele.
d) Edaspidi saata koosoleku juhatajal päevakorda võetud materjalid enne koosolekut
hoolekogu liikmetele ette.
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