ILLUKA KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU
PROTOKOLL

Illukal

11.09.2017

Koosoleku algus: 18.00
Koosoleku lõpp: 20.30
Koosolekul osalesid: kõik hoolekogu liikmed.
Kutsutud: kooli direktor O. Ojamäe, õppejuht H. Ekštein ja huvijuht Stella Onkel.

PÄEVAKORD:
1. Hinnangu andmine kooli 2016/2017. aasta õppe-ja kasvatustegevusele ja
töökorraldusele.
2. Hinnangu andmine lasteaia 1016/2017.aasta õppe- ja kasvatustegevusele ning
töökorraldusele.
3. Lasteaia sisehindamise aruande kooskõlastamine.
4. Hinnangu andmine huvitegevuse ja pikapäevarühma töökorralduse kohta.
5. Kooli õppekava muudatuste kooskõlastamine seoses üleminekuga 5 vaheajale ja
trimestripõhisele hindamisele.
6. 2017/2018. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevus ning töökorraldus.
7. Lasteaia söögikordade maksumused ja toitude valik.
8. Muud küsimused.
PÄEVAKORRAPUNKT NR 1
Hinnangu andmine kooli 2016/2017. aasta õppe-ja kasvatustegevusele ja töökorraldusele.
H. Ekštein: suurema osa infost edastasin teile eelmisel hoolekogu koosolekul. Praegu tahan
rääkida teile kõigepealt 9. klassi lõpetajatest – 3 õpilast läksid edasi õppima Audentese
Spordigümnaasiumi Otepää filiaali, Jõhvi Gümnaasiumi 1 õpilane, Ida-Viru
Kutsehariduskeskusesse 1 õpilane ja Tartu Kutsehariduskeskusesse 1 õpilane. Õppeaasta
lõpetas 62 õpilast, nendest 10 olid läbi viielised, nelja-viielisi oli 18 ja kahtedega ei lõpetanud
keegi. Esimest klassi ei ole siin arvestatud, kuna nendel on sõnaline hinnang, kokkuvõte on 2.
kuni 9. klassini. Vallavanema vastuvõtul käis 14 õpilast. Ainekiituskirju said 19 õpilast 36
aines. Täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama ei jäänud keegi. Lõpueksamite
tulemustest: põhikooli lõpueksam eesti keeles ja kirjanduses on keskmine hinne 3,8 ja
keskmine punktide summa 73,6, matemaatikas 3,5 keskmine tulemus, bioloogias 3,5 (2
õpilast), vene keeles B-keelena 4,0 (2 õpilast) ja geograafias 4,0 (2 õpilast). Üks õpilane
sooritas matemaatika järeleksami.

Koolieksamitest. 7. Klassi inglise keele eksami keskmine oli 5,0 ja eesti keel 4,2. 8. Klassis
matemaatika 3,4. Koolieksamid ei ole tegelikult riigi poolt ette nähtud, need on meil koolis ise
sisse viidud selleks, et õpilasi ette valmistada põhikooli lõpueksamiteks. Ja olemuselt üles
ehitatud samuti nagu lõpueksamgi.
Riiklike tasemetööde tulemused on meil tõeliselt heal tasemel. 3. klassi tööd olid
paberkandjal, 6. klassis juba kõik elektroonsed. 3. klassi keskmine oli 42,7, aga riigi keskmine
oli 40,7, matemaatikas 44,7, riigi keskmine 37,0. 6. klassi elektroonilised tööd 52,1 oli kooli
keskmine, 51,7 riigi keskmine, matemaatikas keskmine 22,8, riigi keskmine 30,6. Siin oleme
oluliselt allpool keskmist. Matemaatika üldiselt lastele meeldib, aga millegipärast
eksamitulemused on oluliselt kehvemad. Sotsiaalained ehk ajalugu ja ühiskond oli seekord
kokku pandud – kooli keskmine 56,4, riigi keskmine 52,6. Loovtöid kaitses 6 õpilast.
Tugisüsteemidest. Toimusid õpetajate ainealased konsultatsioonid, Logopeedide tundides käis
22 õpilast, eripedagoogi tunnid olid veel omakorda neljaks jaotatud: käitumisraskustega laste
tunde sai 3 õpilast, eesti keele täiendõpet 5 õpilast 3 korda nädalas, üldse individuaaltunde sai
4 õpilast ja esimese klassi juures oli nagu abiõpetajana juures. Uusimmigrantide keeleõpe – 2
õpilast 2 korda nädalas, toimub pikapäevarühm 32 õpilasega, 7 õpilast õppisid individuaalse
õppekava järgi, lisaks neljale õpilasele koostati individuaalne õppekava sellepärast, et tal
veerandihinne oli 2. Oma väikese laste arvuga oleme erinevatest võistlustest ja viktoriinidest
ja olümpiaadidest tublisti osa võtnud. Mõned, mis kevadel nimetamata jäid, on nüüd juurde
tulnud: inglise keele päeval saadi 2. koht, seal osales 7.klass. Meie oma projektina toimus IdaViru maapiirkonna algklasside teatripäev, kuhu me kutsusime ka teisi maakonnakoolide
algklasside õpilasi. Projekti „EV 100“ raames toimus kõrvitsataimede istutamine ja osalesime
suvel ka „Unustatud mõisate“ projektis.
O. Ojamäe: meil oli suvel ka üks rahvusvaheline teatriprojekt SA Archimedes kaudu.
H. Ekštein: toimus ka vilistlaste pidu, andsime välja kooli raamatu, lapsed osalesid
pärimusmuusika laagris Otepääl ja Europeadel Soomes Turus.
Õppenõukogu otsustas seda meie õppe- ja kasvatustööd hinnata hindega „suurepärane“. Nüüd
soovime teada hoolekogu arvamust meie töö kohta.
OTSUSTATI: hinnata kooli õppe- ja kasvatustööd 2016/2017. õppeaastal hindega
„suurepärane“.

PÄEVAKORRAPUNKT NR 2
Hinnangu andmine lasteaia 1016/2017.aasta õppe- ja kasvatustegevusele ning töökorraldusele
ning lasteaia sisehindamise aruande kooskõlastamine.

O. Ojamäe: teen ettepaneku ühendada järgmised kaks päevakorrapunkti ühe alla, sest lasteaia
õppe- ja kasvatustegevus on sisehindamise aruande üks osa. Lasteasutus koostab

sisehindamisaruande kord kolme õppeaasta jooksul. Lasteaed pole seda veel kordagi esitanud.
Praeguseks on kool ja lasteaed koos tegutsenud juba üle kolme aasta ja nüüd tuleb see aruanne
esitada. Hoolekogu peab kooskõlastama, siis läheb edasi vallavalitsusse, kus antakse oma
hinnang ja siis kinnitab kooli direktor selle oma käskkirjaga ja saadab edasi Haridus- ja
Teadusministeeriumi sisehindamise osakonna nõunikule ja seejärel tullakse vaatama kas see
mis aruandes kirjas ka tegelikult reaalsuses toimib ning annab aruandele tagasiside.
Vesteldakse hoolekogu liikmetega, lastevanematega ja nende taktika on selline, et ühte ja
sedasama küsimust küsitakse kõikidelt huvigruppidelt. Valim on juhuslik ja sellega püütakse
välja selgitada, kas tegelikkus ja aruandes kirjeldatu on vastavuses.
S. Maala: aruanne on meil nüüd kirja pandud ja õpetajad on sellega tutvunud ja muidugi
aidanud seda koostöös teha. Sellega on tegeletud juba pikematega. Sisehindamine puudutab
viimast õppeaastat.
Seejärel tutvustas lasteaia juhataja, millest sisehindamise aruanne koosneb.
Kuna tegemist on mahuka dokumendiga, siis otsustas hoolekogu, et enne hinnangu andmist
on vaja sellega pisut põhjalikumalt tutvuda ja seejärel kujundada oma seisukoht. Seisukohast
saab teada anda hoolekogu e-posti aadressil järgmiseks esmaspäevaks, e 18. septembriks.
O. Ojamäe tegi ka hoolekogule ettepaneku leida võimalusi ja viise, kuidas panna
lapsevanemaid aktiivsemalt osalema erinevatele küsitlustele vastamisel. Eelnev praktika on
näidanud, et aktiivsus on väga madal.

PÄEVAKORRAPUNKT NR 3
Hinnangu andmine huvitegevuse ja pikapäevarühma töökorralduse kohta.
Eelmise õppeaasta huvitegevuse ja pikapäevarühma töökorraldusega olid hoolekogu liikmed
rahul.

PÄEVAKORRAPUNKT NR 4
Kooli õppekava muudatuste kooskõlastamine seoses üleminekuga 5 vaheajale ja
trimestripõhisele hindamisele.
O. Ojamäe: kuna me sellest õppeaastast läheme üle uuele süsteemile, siis on vaja muuta
õppekava, hindamissüsteemi ja õppekorraldust.
H. Ekštein: on selge, et õppekava ei ole kunagi päris valmis, seda täiendatakse pidevalt ja
viiakse tänapäevaga kooskõlla. Suurim muudatus sellest õppeaastast on see, et enam ei ole
veerandeid, vaid on trimestrid. On kolm trimestrit, aga viis vaheaega. Hinded pannakse välja
kolm korda õppeaasta jooksul.

O. Ojamäe: õppeaasta on jagatud kolmeks võrdseks perioodiks. Esimesed hinded pannakse
välja kui kolm kuud õppetööd on seljataga.
V. Zapletnjuk: kas on olemas selle süsteemi kohta mingit tagasisidet?
H. Ekštein: meil on see esmane, aga ümberkaudsed koolid kiidavad seda süsteemi küll. Ja
proovime selle süsteemi nüüd ka endal läbi kogeda.
V. Zapletnjuk: vanemad ei olnud sellega eriti rahul, kui sellest teatati.
O. Ojamäe: neli veerandit olid aasta jooksul kõik erineva pikkusega ja hindedki võib öelda
erineva väärtusega. Nüüd on kolm ühesuguse pikkusega perioodi ja hinnetel võrdsem kaal.
V. Zapletnjuk: esialgu tekitab see süsteem kindlasti segadust. Kas oleks mingi võimalus teha
tunnistuse saamise päev veidi pidulikumaks?
R. Ernits: keegi ei keela klassijuhatajatel selleks päevaks midagi põnevat välja mõelda, et teha
päev natukene erilisemaks.
Et välja selgitada, kas hommikuti õpilastele hommikusööki pakkuda, sisestab direktor
Studiumi küsimuse. Tulemused selguvad muidugi hiljem.
Õppejuht H. Ekštein tutvustas hoolekogu liikmetele veel teisi õppekava muudatusi.
OTSUSTATI: õppekava muudatused kinnitada..

PÄEVAKORRAPUNKT NR 5
2017/2018. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevus ning töökorraldus.
O. Ojamäe: kooli õpilaste arv on kenasti kasvanud. Alates sellest õppeaastast on koolis 0,25
kohaga haridustehnoloogina Karmen Kull. Ta saab õpetajatele, kes soovivad oma aines
kasutada näiteks tahvelarvutit, olla kohe abiks ja aidata seda protsessi käivitada. Sest juba
selle õppeaasta lõpus on 9. klassil riiklik tasemetöö digipädevuses. Samuti läheb enamus
eksameid arvutipõhiseks. Haridustehnoloog ongi selleks, et nõustada ja koolitada ja aidata
õpetajaid. Muudatused pikapäevarühma töös. Esimese tunni on klassiõpetaja nendega, selle
aja nad õpivad. Kell 2 käiakse söömas, kes läheb bussile, see saadetakse bussile, teised
antakse üle pikapäevarühma õpetajale suunitlusega iga lapse kohta, millal keegi koju peab
minema. Poole kolmest saavad alata ringitööd. Koostöös Päästeametiga hakkab väikestele
poistele toimuma kord nädalas pikapäevarühma ajal noore päästja väljaõppe kursus.
Päästeamet samuti kureerib seda. Programmis on sees ka viiepäevane laager Pärlseljal ja
omavahelised võistlused. Juhtima hakkab selle ringi tööd Tarmo Anton. Kokkulepe
Päästeametiga on sõlmitud, nad toetavad ringitegevust erinevate vahenditega ja vastutavad
selle eest. Kolm suunda: sisekaitse, politsei ja pääste. Projekt kestab kuni järgmise aasta
detsembri lõpuni. Kui asja saab, siis jätkame. Vene lastele on eesti keele tunnid, kolm
näiteringi erinevatele vanustele, kaks muusikaringi ja kolm spordiringi. Tegelen ka
spordihoone juurde rajatava liiklusõppeväljaku markeeringu projektiga.

Õpetajad on kõik olemas. Muusikaõpetajaga on samuti kõik korras.
S. Onkel: esimese trimestri üritused on mul pandud kodulehele üles, sealt saab jälgida. Üks
suur mure on mul kooli õpilasesindusega. Võtan sellel õppeaastal südameasjaks õpilasesindus
uuesti tööle saada. Õpilased peaksid mõistma et ka nendel on õigus kaasa rääkida kõiges, mis
koolielu puudutab ja üks esindaja peaks osalema ka hoolekogu töös ja õppenõukogus. Kogu
süsteem peaks olema jätkusuutlik, et vanemad õpilased annaksid noorematele teatepulga
edasi. Huvitegevuses ideid on palju, jõuaks ainult kõik ellu viia.
S. Maala: räägin veidike lasteaia huviringidest. Ringid jäid kõik samaks, mis eelmiselgi
aastal. Inglise keel hakkab olema neljapäeviti, õpetaja Timo hakkab tegema liikumisringi, see
on Naerupallidele nagu inglise keelgi. Kogu info läheb üles ühekorraga, et mitte tekitada
asjatut segadust. Pesamunade rühma õpetajad olid ise nõus tegema liikumistunde.
Hoolekogu võttis info teadmiseks.
PÄEVAKORRAPUNKT NR 6
Lasteaia söögikordade maksumused ja toitude valik.
Hoolekogu juhataja tõstatas järjekordselt murekohad seoses lasteaia menüüga, mis ei kipu
viimasel ajal eriti tervislik olema. Menüüs on palju valgest jahust tooteid, mida üldiselt
soovitatakse hoopis vältida. Praegusel ajal on ju olemas erinevaid täisteratooteid,mida võiks
saia või kookide asemelkastele pakkuda. Ootaks kokkadelt pisut rohkem loomingulisust selles
küsimuses. Ja muidugi võiks uurida, kuidas on toitlustamisega lood teistes lasteaedades.
Teine probleem on selles, et lapsevanemad ei teata sellest, kas nende laps tuleb lasteaeda või
mitte. Sellega seoses läheb väga palju toidukraami lihtsalt raisku, mis ei ole eriti mõistlik.
Teatamiseks on kõik võimalused olemas, igas rühmas on oma telefon, aga seda ei kasutata.
Üldiselt on raske jõuda lastevanemate teadvuseni, et sellist asja on vaja teha. Ja mingi
lahendus tuleb sellele probleemile leida.

PÄEVAKORRAPUNKT NR 8
Muud küsimused.
H. Metsatalu: kas on kellelgi ettepanekuid hoolekogu tööplaani täiendamise, parandamise või
muutmise koha pealt? Vaadake üle, kui kellelgi on ettepanekuid, siis vaatame koos läbi ja
viime täiendused sisse. Me küll alustasime alles selle aasta algusest, aga ikkagi. Samuti on
septembri lõpus vaja meil esitada aruanne selle kohta, mida me oleme teinud. Väga suuri
otsuseid me ei ole ju ka vastu võtnud. Ettepanekud selles suhtes on samuti teretulnud
järgmiseks esmaspäevaks. Aruande saab panna kodulehele üles ja sealt on see leitav.
Hoolekogu võttis info teadmiseks.
Järgmine hoolekogu koosoleku toimumise aeg novembris 2017.
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