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Päevakord
VK esimees tutvustas päevakorda: lastevanemate küsimused kooli direktorile. M. Uuetoa täpsustas,
et osadele küsimustele on kooli direktor juba kirjalikult vastanud ja info on kõigile e-kirjaga laiali
saadetud.
1. Keeleõpe
Lapsevanemad: kas lisaks vene keelele võiks pakkuda koolis ka mõne teise võõrkeele õpetamist
alates 5.klassist?
Direktor: saksa keelt õpetati koolis mõned aastad tagasi, aga kuna puudus õpilaste nõudlus ja huvi
selle keele vastu, ei saanud rühmi täis. Saksa keele kompetents on tegelikult koolis olemas (teine
võõrkeeleõpetaja). Kulu saksa keele õpetamisele vs vene keele õpetamisele on suur (keeleõppe
rühmas peaks olema min 12 õpilast). Hetkel keele valikutes muudatusi kavas teha pole. Prantsuse
keelt õpetatakse gümnaasiumi osas, aga kahjuks on lõpetajate tase nõrk. Õpetajale on info
edastatud, eeldatakse paremaid tulemusi, metoodika muutmist. Vene keele tase TÜGis (aga ka
Eestis) on küsitav. TÜGis on tööl pigem tugevad kui nõrgad õpetajad. Küsimus on õpilaste
õpimotivatsioonis. Plaanis teha erinevad tasemegrupid vene keeles, hetkel jäävad need ruumi ja
õpetaja ressurssi taha, aga nendega tegeletakse. Osaliselt on keele tasemerühmad juba praegu
kasutusel (nt 7 kl).
Osad lapsevanemad tegid ettepaneku õpetajate rotatsiooni osas erineva tasemega keelegruppides
(tagamaks nn keskmine tase; seda on mõnedes teistes koolides praktiseeritud). Osad lapsevanemad
toetavad õpetajate vahetamist poole aasta keskel, osad mitte. Direktori kommentaar: siiani on
lastevanemate poolt pigem vastupidine arvamus ja nähakse probleemi, kui õpetajad vahetuvad.
Ettepanek võeti kooli poolt teadmiseks ja pakutakse ideena välja õppetooli juhtidele, kes saavad ise
otsustada, kuidas sellist rotatsiooni rakendada ja kas üldse on mõistlik.
Direktor kommenteeris, et tavaline tasemerühmade ümberjaotus toimub kord aastas. Praktikas on
tasemerühmade vahel liikumist olnud vähe. Kõige nõrgemates tasemerühmades peaks olema kohal
ka lisaks abiõpetaja, kes tegeleb nõrgematega. Täna valmisolekut klasside kaotamiseks ja ainult
tasemerühmade moodustamiseks pole. Tasemerühmade süsteem hakkaks kehtima al 5.klassist ja

alates 1.09 kui võimalik. Igas aines võib õpilane olla erineval tasemel. Täna on õpilased jaotatud
rühmadesse hinnete põhiselt. Õpitulemuste tagasiside on olnud positiivne (nt matemaatikas
tulemused läinud üles).
2. Esmaabi
Lastevanemate küsimus: kas kooli personal on koolitatud esmaabi andma, millised esmaabivahendid
on koolil olemas, millal viibib koolis medõde?
Lapsevanema sõnul kinnitas talle medõde, et koolil on olemas allergiaravimid (Zyrtec süstimiseks ja
suukaudseks manustamiseks; Epipen) ja vajalikud esmaabivahendid. Medõe peamine mure on
seotud vaktsineerimistega, mille järgselt võib tekkida lapsel anafülaktiline šokk. Enne vaktsineerimist
tuleb võtta lapsevanemalt nõusolek vaktsineerimiseks ja seda direktori sõnul alati ka tehakse.
Direktor: Medõde on kohal teisipäeviti, kolmapäeviti, neljapäeviti ja reedeti kuni kl 14.00. TÜG on
vallas ainuke kool, kus töötab medõde. Kooli direktor kinnitas, et kogu kooli personal on saanud
esmaabikoolitust ja seda viiakse läbi kõigile töötajatele iga 3 aasta tagant, lisaks on kõigil õpetajatel
ligipääs esmaabivahenditele. Lisaks on koolil olemas kriisiplaan, kus on vastavad teemad reguleeritud
ning millele on alla kirjutanud kõik õpetajad (kinnitanud tutvumise), korrustel on olemas vastutavad
isikud jms.
Kui laps on allergiline, on lapsevanema kohustus kooli teavitada. Nüüd on sööklas välja pandud info
allergeenide kohta. Lisaks kooli söökla personal tunneb õpilasi väga hästi ja on kursis õpilastega,
kellele tavatoit ei sobi. Lisaks on kooli kodulehel olemas iganädalane menüü.
3. Suusakuur
Lastevanemate mure: suusakuurist on võimalik suuski laenutada, aga kui suusatunnid pannakse
algklassidel kõik samadele kellaaegadele, ei jätku kõigile suuski ning lühikese ajaga ei jõua ka teisi
suuski muretseda. Ettepanek on sättida suusatunnid nii, et paralleelklassid ei suusataks samal ajal.
4. Muud küsimused
•

Lastevanemate küsimus: millises ulatuses on eesti keele õppekava täidetud 10 a klassis?
Direktor kinnitas, et täies mahus. Õpilaste rahulolu on hinnatud. Õpetaja tööd on hinnatud
sisehindamise korras konkreetsete kriteeriumite alusel ning tagasiside on arvesse võetud.
Probleem on pigem õpimotivatsioonis. Õpetaja on tugev, aga õpilaste sõnul metoodika ei
sobi.
Lapsevanemad tegid ettepaneku lubada lapsevanemaid tunde vaatama.

•

Lastevanemate ettepanek (11.klass): salvestada suulised eksamid (nii nagu salvestatakse
riiklikud eksamid). Tekkis arutelu ja arusaam, et see on teema, mille üle on vaja eraldi
mõelda. Lapsevanemad ootavad selles küsimuses kooli seisukohta. Tõenäoliselt miinused
kaaluvad plussid üles. Eesmärk peaks olema hoopis see, et hinne pannakse lapsele kohe
vahetult pärast vastamist, et vältida hilisemaid vaidlusi. Õhku jääb küsimus, kuidas tagada
suuliste eksamite objektiivsus.

•

Küsimus uue staadioni kasutuse kohta – kas saab kasutada? Direktori vastus: tundide ajaks
on staadion antud kasutuseks ja takistusi seal tunde läbi viia ei ole.

•

Info edastamine kehalise tundide kohta (suusaveerand, spordipäev jne) – õpetaja ei lisa
infot e-kooli (nt 2b, 3c, 3d jne, enamuses algklassides). Küsimus – kas e-kool on

mugavusteenus või nõue? Direktori vastus: e-kooli täitmine on õpetajatele kohustuslik.
Vastuseta jäi küsimus, mis kellaks e-koolis peavad olema teated väljas.
•

Koolipäeva algus - kas algklassides võiksid tunnid alata kl 9? Lapsevanemaid pole selles osas
5 aastat küsitletud. Teemat on arutatud kooli hoolekogus, kus leiti, et logistiliselt on parem
ikkagi tuua laps kl 8–ks kooli. Vanematekogu koosolekul osalenute ettepanek oli teha uus
küsitlus, selgitamaks, kas soov tunde hiljem alustada on piisavalt laiapõhjaline. Lisaks on
oluline küsida sama ka õpetajatelt. Osad valla ja linna koolid on muutnud tundide alguseks
8.30.
Otsus: vanematekogu viib lastevanemate hulgas läbi vastava küsitluse.

•

Huviringide teemad – tunti huvi, kas oleks võimalik korraldada motorolleri juhilubade
koolitust/ lubade saamist kooli kaudu ja kas koolis võiks tunnustada ka neid lapsi, kes on
saavutanud väga häid tulemusi spordis jm. Direktor selgitas, et igasugust huvitegevust
korraldab Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus ning kool tunnustab kooliga seotud ja/või
kooli esindamise eest saadud tulemusi, kuid mitte huviringide jms saavutuste eest.

•

Kommunikatsioon kooli ja lastevanemate vahel – kooli direktor eelistab info edastamist
kuukirjaga, aga jooksvalt vastab tekkinud küsimustele ka e-kirja teel. Lapsevanemad
hindavad kommunikatsiooni olulist paranemist koolis.

Lisaks informeeris direktor, et lähiajal lisatakse kooli kodulehele uus arengukava (arengupeegli
kontekstis) ning edastas palve lapsevanematele, et kodus selgitataks, et kooli hubasemaks muutmise
projekti õnnestumiseks peavad lapsed hindama kooli pingutusi ning mitte lõhkuma uut inventari
(seni paigaldatud 45 diivanist on aastaga lõhutud 7).
Kaasava hariduse osas kommenteeris direktor, et tänu sellele on kool suutnud luua toimiva
tugikeskuse.
Lapsevanem palus parandada kooli kodulehel koondhinnete dokumendi viidet punktile 6.1.8, mida
enam pole.

5. E-kooli võimalused ja probleemid
Andrus Saliste (9 kl esindaja) tegi ülevaate e-kooli probleemidest ja kasutamata võimalustest (vt
lisatud fail). Lapsevanematelt oodatakse ettepanekuid e-kooli parendusteks e-kirjaga või Facebooki
vanematekogu lehele.
6. Snäkiautomaat koolis
Pille Lõugas (2c kl esindaja) informeeris, et snäkiautomaadi omanik/teenuspakkuja käis välja idee
paigaldada snäkiautomaadile vajadusel elektrilised taimerid, nt peale algklasside söögivaheaegu.
Snäkiautomaadi sisu osas peaksid muudatused jõustuma sellel aastal. Koosolekul viidi läbi hääletus
taimerite paigaldamise osas. Hääletuse tulemus: kõik olid taimerite paigaldamise poolt, vastuhääli ei
olnud.
Otsus: lasta koolil paigaldada snäkiautomaadile taimerid.
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