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1. Kooli arengukava 2014-2018 tutvustamine, ülevaade sisehindamise aruande 2010-2013
koostamisest
Arendusjuht K. Vana tutvustas koostamisel olevat kooli uut arengukava (tegevused mai-november
2013). Seekord tehakse arengukava viie aasta perspektiivis. Arengukava vaadatakse igal aastal üle ja
selle alusel koostatakse ka kooli üldtööplaan. Samuti on see aluseks sisehindamisele, sisehindamise
protsessis valmib igal aastal kokkuvõte ja iga kolme aasta järel analüüs.
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Arengukava koostamisse kaasatakse nii hoolekogu kui vanematekogu. Detsembri lõpus saadetakse
see ka vallale ja seejärel läheb lõplik variant vallavolikogule kinnitamiseks hiljemalt veebruari algul.
Võrreldes eelmise arengukavaga on osaliselt muudetud põhiväärtuste sõnastust. Samuti on fookus
muutunud ka hariduslike erivajaduste osas, nüüd suurem tähelepanu andekate õpilaste toetamisel.
Eelmine sisehindamise analüüs valmis 2010. aastal. Välishindamist hariduses enam eriti ei toimu,
nüüd on suund sisehindamisele. Sisehindamise aluseks on kooli sisehindamiskord, analüüsi valmimise
tähtajaks on 16.12, enne saadetakse tutvumiseks hoolekogule ja seejärel esitatakse see kaasatud
nõunikule, jaanuaris külastab nõunik ka kooli ja seejärel saadetakse analüüs valda.
Otsustati:
Arendusjuht saadab hoolekogule arengukava kommenteerimiseks, tähtaeg 10.12. Seejärel
kaasatakse protsessi ka vanematekogu juhtliikmed. Samuti saadab arendusjuht hoolekogule
tutvumiseks sisehindamise aruande.

2. Muudatused kooli kodukorda (e-sigareti keelustamine, 1. klasside tantsuõpetus)
Õppejuht T. Mänd tutvustas hoolekogule kahte kavandatavat muudatust kooli kodukorras, mis kooli
õppenõukogu ja õpilasesindus on juba kinnitanud.
Esiteks on ettepanek teha muudatus 1. klasside tantsuõpetuse hindamises. Siiani oli kasutusel
numbriline hindamine, nüüd ettepanek kasutada edaspidi hinnangut „arvestatud“.
Teiseks soovitakse sisse viia täiendus õpilaste kohustuste osas punktis: „... mitte tarbida ega omada
alkohoolseid jooke, tubakatooteid (sh mokatubakat, e-sigarette) ja narkootilisi aineid.“
Otsustati:
kinnitada vastavad muudatused kooli kodukorras.

3. Ülevaade loov- ja uurimustööde korraldusest koolis
Õppejuht K. Siirman andis ülevaate loov- ja uurimustööde korraldusest sel õppeaastal.
8. klassi uurimus- ja praktilisi töid teeb sel aastal 91 õpilast, neid juhendab 17 juhendajat 22 erineval
teemal. Mitmed tööd tehakse ka rühmatöödena. Teemadeks näiteks – tervislik toitumine, õppevara
analüüs, spordiürituste korraldamine, klassi kodulehe tegemine, matemaatikanädala korraldamine,
telefoni- ja arvutimängu loomine jne. Kaitsmised toimuvad 03.-04.04.2014.
11. klassis teeb uurimustööd sel aastal 29 õpilast, juhendajaid on 16. Kaitsmised on 07.-08.05.2014.
Praegune 12. klass kaitses oma töid novembris 2013, 26 tööst 15 olid uurimustööd, 11 praktilised
tööd. Kaitsmisele ei lubatud 3 õpilast, kes saavad selle uuesti teha koos 11. klassiga.
Otsustati:
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võtta info teadmiseks.

4. Ülevaade KiVa projektist, toimunud ja planeeritavad tegevused
KiVa projekt (Kiusamise Vastu) sai alguse Turu Ülikoolist ja see on andnud häid tulemusi Soome
koolides. Eestis on alates sellest aastast projektis osalemas 20 pilootkooli, sh TÜG.
Projekti raames on koolis loodud KiVa meeskond, kes on juba saanud vastava koolituse, samuti on
toimunud infotunnid nii õpilastele, koolitöötajatele kui lapsevanematele. Läbi on viidud ka 1.-6.
klasside õpilaste küsitlus, tulemused ei ole veel saabunud. Neid tutvustatakse ka lapsevanematele.
Maikuus toimub võrdlev küsitlus. Kooliaasta jooksul toimub 1.-6. klassidel 10 KiVa paaristundi.

5. Täiendavad küsimused
Hoolekogu liige Jaanus Ruumet tõstatas küsimuse gümnaasiumisse astuvate õpilaste poolt
allkirjastatava Hea Tahte Protokolli sõnastuse kohta. Hoolekogu liikmed tutvuvad sellega ja teevad
vajadusel ettepaneku muudatuste osas.
TÜG on järgmisel õppeaastal valmis vastu võtma kolm 1. klassi (max 78 õpilast). Harkujärve Kool
võtab vastu ühe klassi, Vääna-Jõesuu Kool kaks klassi. Valmiv Muraste Kool võtab vastu kolm 1. klassi
ja selle kooli ruumides õpib järgmisel õppeaastal oma kooli renoveerimise tõttu ka kogu Vääna
Mõisakool (sinna üks 1. klass).
TÜG eesmärk on, et koolis algklasside osa väheneb ja progümnaasiumi ning gümnaasiumi osa
suureneb.
Mureks on järjest täiendavate HEV klasside loomise vajadus. Leiti, et on vajadus teha ettepanek
vallale selle teema arutamiseks. Sellistel lastel oleks oluliselt parem õppida rahulikumas keskkonnas,
mida saaksid pakkuda valla väiksemad koolid. Hea näide on juba võtta Viimsi vallast, kus HEV lastele
on loodud neile vajalikud tingimused valla väiksemas Randvere Koolis.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub jaanuaris.

Andres Adamson

Karin Lember
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