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KAVAS
1. Olukorrast koolis ja vastused esitatud küsimustele - A. Saabas, M. Varik.
A. Saabas andis ülevaate 2017 välishindamisest ja 2017/18 koolitöö korraldusest põhikoolis
(ettekanne lisana).
Ühtlasi palub lapsevanematel täpsustada pikapäevarühmas osalemine (vajadusel muutmine
avalduse alusel) – hetkel osaleb igapäevaselt palju vähem lapsi, kui pikapäevarühmas
osalemiseks on avalduse esitanud.
Ettepanek lapsevanemate esindajailt – lisada kooli kodukorda p. 5.4. loeteluna keelatud
esemed ja ained.
Lapsevanemate esindajate küsimused:
*Erika Salajõe uuris, kuidas käsitletakse tundi hilinemisi – vastav punkt on lisatud kooli
kodukorda (süstemaatilised hilinemised).
*Ave Kaal küsis, miks peab nüüdsest järelvastamise arvutis ette regama – alates oktoobrist
2017 kehtib uus järelvastamise kord, mis reguleerib kirjalikuks järelvastamiseks
registreerimise kooli kodulehel (kehtib 7.-12. klasside õpilastele täitmiseks). 1.-3. klasside
õpilased saavad järelvastata oma õpetaja juures ning 4.-6. klasside õpilased õpiabi rühmades.
*Viktoria Bubukini lapsevanemad pärisid huviringide kohta - Inge Jalakas vastas kirjalikult.
*Sirje Koskinenen pärib, kuidas on sisejalanõude nõudmisega. Tundub, et ei nõuta. – vastav
punkt kooli kodukorras on olemas (vahetusjalatsid on nõutud).
M. Varik andis ülevaate riigieksamite tulemustest 2016/17 ja edasistest plaanidest KGs –
rahvusvahelised projektid, merenduse õppesuuna käivitamine, arengukava muutmine
(ettevalmistamisel järgmiseks hoolekogu kokkusaamiseks), hiina keele õpe, muudatused
õpetajate kollektiivis jmt.
2. Tugikeskuse tööst - Piret Tenno .
P. Tenno andis ülevaate kooli tugisüsteemide tööst:

*tugisüsteemide kirjeldus olemas kooli koduleheküljel (põhikooli õppekavas)
*koostöö Rajaleidja keskusega (raskemate juhtumite lahendamisel)
*õpiabi gruppide moodustamine koostöös aineõpetajatega (vajadusel individuaalse õppekava
rakendamine õpilasele)
*koolikohustuste mittetäitmine on nn murekohaks – koostöö Rajaleidja keskuse ja Kuressaare
Linnavalitsuse spetsialistidega
*käitumisprobleemid, sh õpetajate ja (kaas)õpilaste kiusamine
*detsembris 2017 toimub koolitus aineõpetajaile - õpitulemuste vähendamise rakendamisest
aineõppes
*Harmoonia toa rakendamine
3. Hoolekogu liikmete valimine, kinnitamine
Lastevanemate esindajad KG Hoolekogus 2017/18 õa on:
1.-3.kl. Alver Sipelgas
4.-6.kl. Aivar Luks
7.-9.kl. Maris Rebel
10.-12. kl. Taivo Esko
Hoolekogu esimees – Maris Rebel (hääletusel kõik kohalolijad poolt).
Hoolekogu aseesimees – Alver Sipelgas (hääletusel kõik kohalolijad poolt).
4. Arenguvestluste korra kinnitamine.
Muudatusettepanekuid ei esitatud. Kinnitatud ühehäälselt.
5. Kooli kodukorra kinnitamine.
Esitati üks muudatusettepanek (vt .1 juures). Kinnitatud ühehäälselt.
6. Hoolekogu aastaplaani kinnitamine (töögraafik, küsitlus, koolitus, kohtumised teiste
hoolekogudega?).
Ettepanek: ühiskoolitus/kokkusaamine ühendvalla koolide hoolekogudele; koostöö.
7. Jooksvad küsimused
*Kuressaare LV esindaja Õ. Salumäe andis lühidalt ülevaate eriõppe olukorrast Kuressaare
linnas – hetkesiesuga eriõppel 73 õpilast. Kitsaskohaks siinkohal – kvalifitseeritud personali
nappus. Asjaga tegeletakse. Lisaks – alates 1. januarist 2018.a. on kooli pidajaks Saaremaa
vald, sellega (sh muudatustega) seonduvalt edastatakse informatsiooni jooksvalt.
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