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1. Hoolekogu uute liikmete tutvustus
Alates sellest õppeaastast kuulub kooli hoolekogusse Harku valla volikogu esindajana Ene Alttoa ja
kooli õppenõukogu poolt valiti 31.08.2012 uueks liikmeks põhikooli osa õpetajate esindajana õpetaja
Jaak Timpson.

2. 2011/2012 õ-a õppekasvatustöö analüüs
Gümnaasiumi lõpetajaid oli eelmisel aastal 26. Põhikooli lõpetas eelmisel aastal 45 õpilast, sel aastal
jätkavad neist 10. klassis 23, muudest koolidest tulnuid on 7.
I ja III kooliastmes on võrreldes eelmise õppeaastaga tõusnud nii kvaliteedi kui ka õppeedukuse
protsent. Põhikooliosas kokku on 2010/11.õa võrreldes suurenenud „neljadele-viitele“ õppijate arv
ning vähenenud mitte-edasijõudjate arv.
Probleemiks on koolis olnud põhjuseta puudumised. I kooliastmes pigem küsimus selles, et
puudumise korral ei teata lapsevanem õigeaegselt. II, III ja IV kooliastmes on põhjuseta puudumisi
aga väga palju. Selle teemaga on koolis eelmisel aastal nii klassijuhatajad kui sotsiaalpedagoogid palju
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tegelenud, on kutsutud vanemaid kooli, suunatud edasi alaealiste komisjoni jne. Muret teeb, et
lapsevanemad ei reageeri probleemide korral ja annavad puudumistõendeid väga kergekäeliselt.
Puudumistel on aga otsene seos õppeedukusega. Ühe võimalusena on gümnaasiumiosas kaalumisel
perioodõpe, mis võiks aidata õppekoormust hajutada ja puudumisi vähendada.
Kogu oluline info õppetegevuse kohta on e-koolis, kahjuks paljud vanemad seda aga regulaarselt ei
jälgi. Samuti on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi vanemal kohustus teatada lapse
puudumisest hiljemalt järgmisel päeval. Õpetajad täidavad iga päev e-kooli hiljemalt kella 16.30-ks,
sh märgivad ära kõik puudumised-hilinemised.
Arenguvestluste korra on haridus- ja teadusministeerium jätnud koolide otsustada. TÜG-is on kavas
kõigi õpilaste arenguvestlused üks kord aastas, esimesena alustatakse sel aastal 10. klassidest.
Eelmisel õppeaastal toimusid koolis arenguvestlused ¾ õpilastega. Gümnaasiumiosa vestlustel osaleb
peale õpilase ja klassijuhataja ka lapsevanem, koolipsühholoog ja üks juhtkonna liige.
Otsustati:


Võtta info teadmiseks.

3. Harku valla hariduse, kultuuri ja spordi SA tegevuse tutvustus
Seoses laste arvu kiire kasvuga Harku vallas on vaja huvitegevusega seonduvat korrastada ja edasi
arendada. Selleks on vald loonud sihtasutuse „Harku valla hariduse, kultuuri ja spordi Sihtasutus“,
mille juhataja on alates 01.09.2012 Elina Siilbek. Sihtasutuse tegevuse peamiseks eesmärgiks on luua
Harku valla lastele paremad võimalused mitmekesiseks ja kvaliteetseks huvihariduseks ning muudeks
õppekavavälisteks tegevusteks (pikapäevarühm, eelkool). SA-sse võivad kuuluda kõik õppevälise
tööga seotud ringid ja pikapäevarühmad.
Vallas on loodud ka pearaha süsteem, iga lapse ühe huviringi kulud kompenseeritakse valla poolt.
Siiani on kõik kooli juures tegutsevad ringid olnud õpilastele tasuta, edaspidi see päris nii ei ole.
Olemasolevatel ringidel on lepingud sõlmitud 2012. aasta lõpuni, kohustust jätkata SA all ei ole, aga
on see võimalus. Pikapäevarühmad lähevad osaliselt omafinantseeritavaks alates 01.01.2013. See
võimaldab teha rohkem rühmi ja väiksema laste arvuga. Eelnevalt tehakse ka taustauuring, et
täpsustada lapsevanemate soove ja vajadusi. Muusikakooli osas ei muutu midagi, see on täiesti eraldi
nagu siiani.
Carolin Kadaja: Pikapäevarühma oli sel aastal 242 avaldust, seega vajadus oleks 9 rühma järele,
praegu oleme aga avanud 6 rühma, rohkem ei ole võimalik.
Jana Karilaid: Kindlasti tuleks mõelda ka nendele lastele, kellel majanduslikke võimalusi vähem, et
nad seepärast huvitegevusest ega pikapäevarühmast kõrvale ei jääks.
Otsustati:


Sihtasutuse juhataja osaleb lastevanemate üldkoosolekul ja tutvustab sihtasutusega
seonduvat, samuti tuleb eesseisvatest muudatustest, nende põhjustest aegsasti
lapsevanemaid teavitada.
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4. Ülevaade alanud õppeaastast
1. klasse alustas sel aastal 5 (126 õpilast). Kogu kooli lõikes tuli juurde 24 uut õpilast. Sel aastal on
meie koolis ka 3 vahetusõpilast, kes õpivad 11. klassis (2 tüdrukut Saksamaalt ja 1 noormees
Mehhikost). 10. klassis on õpilasi 30, neist 12 sisekaitse ja 18 matemaatika-inglise keele õppesuunal.
11. klassis on 33 õpilast ja 12. klassis 15 õpilast. Koolis kokku on praeguse seisuga 907 õpilast,
koolitöötajaid kokku on 119, sh 79 õpetajat (3 õpetajat lahkus sel aastal, uusi õpetajaid on 12).
Klassikomplekte on koolis 41, lisaks 2 väikeklassi hariduslike erivajadustega lastele.
Sel suvel sai koolis põhjalikumalt remonditud ja ümberehitatud 5 klassiruumi. Järgmisel sügisel on
koolil võimalik vastu kõige rohkem 3 uut 1. klassi, seega oodatakse väga uue 6-klassilise kooli
valmimist Vääna-Jõesuus.

5. Jooksvad küsimused
Seoses uue riikliku õppekava rakendamisega on koolil vajadus 3 aasta vältel kogu õpikutefond
uuendada, sh soetada nii metoodiline kui õppekirjandus soetada, seda aga kooli eelarve ei kata.
Seetõttu polnud võimalik aabitsaid 1. klassi õpilastele tasuta anda. Nagu ka möödunud õppeaastal,
oli vanematel võimalus kooli vahendusel aabitsad osta.
Ühe võimaliku arutlusvariandina pakuti välja spordiklassi mõte. Järgmiseks volikogu koosolekuks
uuritakse, kuidas ja mis alustel töötavad sellised klassid teistes koolides.
Hoolekogu võttis elektroonilise hääletuse vormis eelnevalt enne koosolekut vastu otsuse 3
küsimuses:
1) Kiita heaks kooli juhtkonna esitatud ja kooli õppenõukogus kinnitatud täiendused kooli
kodukorda.
2) Lubada koolil komplekteerida põhikooliosa erikallakuga klassikomplektid nii sel õppeaastal
kui ka edaspidi täituvusega kuni 26 õpilast.
3) Hoolekogu peab lubatavaks, et tunniplaani lisatud klassijuhatajatunnid võivad ületada
kehtivaid nädalase õppetöökoormuse piirmääru.
Samuti kinnitas hoolekogu kooli sisehindamise korra, mis oli eelnevalt läbi arutatud ka õppetoolides.
Järgmine hoolekogu koosolek on plaanis kokku kutsuda novembri 2. nädalal.

Andres Adamson

Karin Lember
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