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Algus kell 17.30, lõpp 20.30
Koosoleku juhataja: Andres Adamson
Võtsid osa: Ene Alttoa, Silvia Simone Freimann, Jana Karilaid, Mae Laur, Valve Meesak, Anneli Nõlvak,
Jaanus Ruumet, Martin Talts
Puudusid: Andrus Jaamul, Vytautas Martinonis, Risto Vahimets
Kutsutud: Carolin Kadaja, Alari Laht, Philip Mills, Tiina Mänd, Marek Topper, Kersti Vana, Evar Ojasaar
Protokollis: Karin Lember

Päevakord:
1. IKT-vahendite kaasajastamisest koolis (Harku valla IT-juht Alari Laht, kooli IT-spetsialist Philip
Mills)
2. Harku valla haridusasutuste töötajate töötasustamise alustest (direktor Carolin Kadaja,
juhiabi Lea Kraavi)
3. Turvalisus koolis (majandusjuht Marek Topper)
4. Päevakajalist kooli õppetegevuses (õppejuht Tiina Mänd)
5. Ettevõtlusõppest (arendusjuht Kersti Vana)

Esmalt tutvustas direktor hoolekogule kooli vanematekogu uut esimees Evar Ojasaar’t.
1. IKT-vahendite kaasajastamisest koolis
Kooli IT-spetsialist P. Mills andis ülevaate IT-teemadest. Koolis on kasutusel palju WiFi seadmeid, on
vajadus võrku laiendada, uuendatud on varundusserver. Koolis on praegu 32 turvakaamerat, järjest
hakatakse praegu kasutatavaid seadmeid välja vahetama. Soetatud on sülearvuteid õpetajatele. Kokku
on majas ~150 laua- või sülearvutit. Nii õpetajatele kui õpilastele on põhiliseks töökeskkonnaks Google.
HITSA projekti raames on koolile soetatud 17 komplekti robootikavahendeid, sel õppeaastal saavad
kõik 6. klassid ühe matemaatikatunni raames 10 tundi robootikat. Alates detsembrist alustatakse
koolis robootika- ja programmeerimistunde andmisega.
Valla IT-juht A. Laht tutvustas käimasolevat tööd kõigi valla hallatavate asutuste, sh lasteaedade ja
koolide kodulehtede ühtlustamiseks ja uuendamiseks. Teenusepakkujaks on AS Andmevara,

1

veebilehtede platvormiks on KOVTP-2. Uus koduleht saab olema dünaamilisem, paremini kasutatav ka
mobiilsetes seadmetes.
Plaanis on hakata kasutama rohkem interaktiivseid vahendeid ka õppetöös. Koolil on olemas 10
tahvelarvutit. Paljudel õpilastel juba on oma telefonid või tahvelarvutid, mida saaks kasutada ka tunnis.
Vallal on plaanis teha hange, et kogu valla lapsevanematel oleks soovi korral võimalus soetada vajalik
seade võimalikult soodsa hinnaga. Vald viib varsti lapsevanemate hulgas sel teemal läbi küsitluse (kui
palju oleks osta soovijaid, kui palju on neid, kellel juba on mõni nutiseade ja millised on põhilised
kasutatavad platvormid).
Otsustati:
Võtta info teadmiseks. Hoolekogu toetab küsitluse tegemist ja sellise võimaluse pakkumist
vanematele.
2. Harku valla haridusasutuste töötajate töötasustamise alustest (direktor Carolin Kadaja,
juhiabi Lea Kraavi)
Vallal on kavas kehtestada kõigile valla haridusasutustele ühtne palgakorraldus, sel teemal toimus
vallavalitsuses koosolek. 09.12 on sama teema volikogu hariduskomisjoni koosolekul ja vallavolikogus
on sel teemal arutelu 18.01.2015. TÜG on oma ettepanekud teinud, juhul kui neid ei arvestata, on
hoolekogu samuti valmis tegema vastava pöördumise valla poole.
Otsustati:
Võtta info teadmiseks.

3. Turvalisus koolis (majandusjuht Marek Topper)
Koolimajas on iga päev kaks valvur-administraatorit kell 07.00-15.30 algklasside majas ja kell 07.0016.30 peamajas, kell 16.30-21.00 on peamajas õhtune valvur. Peamaja valvur-administraatoril on
kogu-aeg ülevaade ka kaamerapiltidest. Täiendavalt on sõlmitud G4S-iga turvaleping, et kooli
territooriumil on ka kaks korda nädalas nende turvamees.
Vahetundides on kõigis koridorides korrapidajaõpetajad, garderoobis garderoobihoidja.
Praegu toimuvad 1.-8. klassini Ühistranspordikeskuse poolt pakutud bussis käitumise koolitused.
Igal sügisel toimub koolides kohustuslik evakuatsiooniõppus, mis sel aastal läks väga hästi, kõik teadsid,
kuidas vaja käituda.
Koolis on paigaldatud koridorides magnetiga avanevad tuletõkkeuksed, samuti on suvest 2013
paigaldatud piksevarras.
Koolil on välja töötatud hädaolukorra lahendamise plaan, kus on reguleeritud ka kriisimeeskonna
ülesanded.
Otsustati:
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Võtta info teadmiseks.

4. Päevakajalist kooli õppetegevuses (õppejuht Tiina Mänd)
Sel õppeaastal tuleb viia sisse muudatused õppekavades, mille ka hoolekogu peab õppeaasta lõpul
kinnitama. Õppekava sätestab õppetöö sisu ja tulemuse, õpetaja võib õppesisus teha valikuid, kuid
taotletavad õpitulemused peavad olema saavutatud. Hindamismeetodid peavad muutuma
mitmekesisemaks, oluliseks peetakse senisest suuremat õpilaste suulise väljendusoskuse arendamist
õppetundides. Samuti on tähtis roll õpetajate konsultatsioonidel ning tunni- ja koolivälise õppel.
Õpilastele on loodud võimalus täiendavateks ainealasteks konsultatsioonideks ja
järelevastamistundideks.
Gümnaasiumis on uued ainekavad keemias ja füüsikas. Kursus ei pea tingimata olema 35 kontakttundi,
vaid see võib olla ka õppekäik v. e-õpe. Plaanis on õpilaste koormuse vähendamiseks korrastada
kursuste süsteemi. Uus valikõppeaine on ettevõtlusõpetus.
Kool võttis sel õppeaastal kasutusele trimestrite süsteemi, mis on end igati õigustanud. Pikenenud on
hindamisperiood, enam ei kattu vaheajale minek ja hinnete parandamise aeg.
Otsustati:
Võtta info teadmiseks.
5. Ettevõtlusõppest (arendusjuht Kersti Vana)
Ettevõtlusõpe toimub alates sellest õppeaastast kõigis kooliastmetes. Koostöös huvigruppidga
toimuvad õppekäigud ettevõtetesse, ettevõtlust tutvustavad üritused, koolis on loodud mini- ja
õpilasfirmad.
1.c klassi õpilased alustasid Junior Achievement programmiga, mis kestab kuni 6. klassini. 7. klassides
ja 8.b ja 9.b klassis on nädalas üks ettevõtlustund, lisaks minifirma ring. Gümnaasiumis on kõigil üks
majandustund nädalas, õppesuuna klassides kaks tundi. Igal klassil on igas veerandis ette nähtud üks
õppekäik. Ootame endiselt koostööpartnereid.
10.12 toimuval õpilaste jõululaadal on ka osalemas meeskondi, kellest parimad saavad võimaluse
tutvustada oma tulemusi ettevõtluspäeval, mis toimub koolis 27. jaanuaril. Seal toimuvad töötoad,
kohtumised huvitavate külalistega ning tublimate õpilasfirmade loojatega; samuti toimub siis mujalt
pärit õpilasfirmade tutvustus aatriumis. Päeva läbiviijaks on reaal- ja loodusainete õppetool.
Otsustati:
Võtta info teadmiseks.

Andres Adamson

Karin Lember
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3

