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1. Kooli valmisolek 2013/14. õa-ks
Direktor C. Kadaja ja kooli õppejuht T. Mänd andsid ülevaate järgmise õppeaasta ruumivajadustest
seoses õpilaste arvu suurenemisega. Kui praegu on õpilaste arv koolis 900, siis uuel õppeaastal, mil
saab olema 5 või 6 esimest klassi ja suure tõenäosusega avatakse 2 kümnendat klassi, suureneb
õpilaste arv 1000-ni. Probleem on kooli ruumipuudus. On kaalutud õppetöö korraldamist kahes
vahetuses, aga ka võimalust juurdeehituseks, uue õppekorpuse ehitamiseks. Algklasside majas oleks
vaja 20 klassiruumi, on 14. Juba praegu on kasutusel 5 klassiruumi peamajas, järgmisel õppeaastal
oleks vajadus lisaks veel 1 õppeklassi järele. Koolitulevate õpilaste arv Harku vallas suureneb 2018.
aastani.
Otsustati:
Võtta info teadmiseks. Koostada eelnevalt põhjalik analüüs, kus välja tuua ruumide vajadused, mitte
ainult järgmiseks õppeaastaks, vaid kuni 2018. aastani, kuna sinnani kooli tulevate õpilaste arv Harku
vallas kasvab.

2. Uute klasside komplekteerimine. Tsükliõpe gümnaasiumis
Õppejuht Tiina Mänd andis ülevaaate uute klasside komplekteerimisest 2013/2014. õa. 7.kl
reaalklassi on laekunud praeguseks 42 avaldust, vastu võetakse 26 õpilast. Lennus olevate õpilaste
üldarvust tingitult avatakse 7. klasse 3, kuigi praegu on 6. klasse 4. Oli plaan avada ka spordisuunaga
klass, aga õpilaste huvi selle vastu oli väike, mistõttu see klass jääb avamata.
10. klasse on plaanis avada 2. Kas see õnnestub, selgub lähiajal. Gümnaasiumi plaanitavaid
õppesuundi tutvustati juba eelmisel koosolekul ( matemaatika ja ettevõtluse suund, sisekaitse suund
ja humanitaarsuund).
Metoodikanõukogus on ettevalmistamisel õpilaste õpikoormuse vähendamiseks tsükliõppe
sisseviimine gümnaasiumiosas. Kooli juhtkonna liikmed on käinud tutvumas tsükliõppe kogemustega
teistes haridusasutustes.
O t s u s t a t i : võtta info teadmiseks.

3. Konkurss „ Parim kooliklass“
Õppejuht Tiina Mänd tutvustas „Parima kooliklassi“ valimise kriteeriume. Kokkuvõte tehakse iga
veerandi lõpus põhikooli osas kooliastmete kaupa (I-III kooliaste).
O t s u s t a t i : võtta info teadmiseks.
Tehti järgmised ettepanekud:
 hindamise kriteeriumid tuleks panna ka kooli kodulehele, et lapsevanemad saaksid sellega
tutvuda
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arutada, kuidas lisaks juba määratud kriteeriumitele nn pehmeid väärtusi arvestada (näiteks
klassi õpilaste omavahelised suhted, klassi mikrokliima)
arvestada klassi edasiminekut.

4. Ülevaade III veerandi õppe- ja kasvatustööst
Õppejuht Tiina Mänd tutvustas III veerandi õpitulemusi (viitele õppijate arv, neljadele ja viitele
õppijate arv, puudulike hinnetega õpilaste arv, kvaliteediprotsent, õppeedukuse protsent). Õppejuht
nentis, et võrreldes eelmiste aastatega on pilt üsna samasugune.
Otsustati:
võtta info teadmiseks. Samas ei tohiks nö. paigalseisuga rahul olla ja tuleks otsida võimalusi, kuidas
õpitulemusi pidevalt parandada.

5. Õpilaste saavutused 2012/ 2013
Direktor Carolin Kadaja tõdes, et rõõmu teeb sel aastal õpilaste rohkearvuline osalemine erinevatel
ainealastel võistlustel – olümpiaadidel, teemapäevadel, konkurssidel, spordivõistlustel jne. Hästi on
käivitunud koolisisesed ainealased võistlused, ettevõtmised. Paljud osalejatest on saavutanud Harju
maakonnas suurepäraseid tulemusi.

6. Ülevaade projektidest ja IKT
Arendusjuht Kersti Vana tegi ülevaate projektides osalemisest. Meie õpilased on osalenud või
osalevad sel õppeaastal kokku 5 erinevas projektis: Comenius („Vastutustundlik tarbimine“),
Nordplus , Norra projekt, Valgevene projekt, Soome projekt.
Õpetajad kasutavad tundides järjest rohkem IKT võimalusi. Ainetundide läbiviimine arvutiklassis on
iga veerandiga kasvanud, eriti alates eelmisest veerandist, mil tööle võeti IT-tugiisik, kes on
õpetajatele arvutitundide läbiviimisel abiks. Kui I veerandil kasutati arvutiklassi 138 korral, siis III
veerandil juba 269 korral. Järgmisel õppeaastal on plaanis laiendada arvutiklassi ruumi ja juurde
soetada 15 uut arvutit. Kooli poolt on esitatud sellekohane taotlus Tiigrihüppe SA-le.
Raamatukogus toimub aktiivne õpikute kiibistamine, praeguseks on kiibistatud juba üle poole õpikute
fondist.

7. Ülevaade majandusvaldkonnast
Carolin Kadaja esitas ülevaate majandusvaldkonnast, milles kajastas 2013. aasta tegevusi ja uue
õppeaasta vajadusi. Tulenevalt päästeseaduse nõuetest paigaldatakse 6 tuletõkkeust (korruste
uksed, evakuatsiooniuksed) juunis 2013. Seoses laste arvu suurenemisega soetame 2013.a uue
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kaherestilise kuppelnõudepesumasina ja paigaldame hoonele piksekaitsme, mis hetkel puudub. Mais
2013 paigaldatakse aatriumisse klaasist karikakapp, kus kool saab eksponeerida spordivõistlustelt
saadud karikaid. Kooli eelarvelistest vahenditest teeme juunis-juulis kooli 0-korrusel koridoriremondi
(värvimine).
Veebruaris-märtsis viidi läbi kogu vara inventariseerimine ning koostati koostöös vallaga varade
register (triipkoodid). Sõltuvalt eelarvelistest vahenditest on vajadus soetada juurde koridoridesse
istepinke. Plaanis on korrapärased hooldused ja kord aastas (suvel) kogu hoonekompleksi põrandate
hooldus ja vahatamine.

8. Jooksvad küsimused
Hoolekogu liige ja lapsevanem Jaak Timpson oli mures bussi ootavate õpilaste pärast, kes peavad
seda tegema lageda taeva all, sageli vihma käes ja külmetades. Puudub ka valgustus. Hoolekogu
otsustas probleemist teavitada vallavalitsust ja paluda ehitada bussiootepaviljon.

Martin Talts

Valve Meesak

Koosoleku juhataja

Protokollija
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