Tallinna Kivimäe Põhikooli 2017/2018 õppeaasta õppenõukogu protokoll nr 3
Tallinn
25.04.2018.a.
Algus kell 9.30, lõpp kell 10.45
Juhatas: Maie Sepp
Protokollis: Maarika Aasmäe
Osa võtsid: Piret Karus, Meelis Pääro, Viktoria Tohv, Anneli Laaspere, Maarika Laiv, Lehti
Rauk, Kaja Vaikla, Maarika Rannamägi, Annika Pukk, Rivo Määr, Margus Pillau, Urve Pae,
Reet Markus, Ruth Nilgo, Eva Lisa Markus, Loreen Ojapõld, Marja-Liisa Saulep, Kärt
Jõudvald, Monika Pahla, Laura Mägi, Kristine Diane Liive.
Puudusid: Mari Teinemaa, Ben Kõrgemäe, Laila Illak, Liis Randma, Ly Mälk, Anne Ermast,
Liivi Sagara.
Päevakord:
1. AK 2013-2018 arvamuste analüüs
2. Töökorralduslike dokumentide (Töötajate tunnustamise kord) kooskõlastamine.
3. Üldküsimused.
Otsused
1. Koosoleku juhataja Maie Sepp tänas kõiki esitatud ettepanekute eest uue arengukava
koostamiseks. Jätkus arutelu tehtud ettepanekute osas. Arengukava väljatöötamise protsessiga
perioodiks 2019-2023 tuleb alustada juba praegu. Olulised suunad uues arengukavas on MÕK
ja digiõpe.
1.1. Esimeseks arutatavaks teemaks oli koolisisene info liikumine. Teadete kaust õpetajate
failides on ebakindel kuna paljud ei jälgi seda pidevalt. Info saatmist jätkatakse meili teel.
Direktor Maie Sepp soovis, et kui tema saadetud meilidel on juures „Palun tutvuda“, siis ta
sooviks ka vastust, et meiliga on tutvutud. Ühtlasi jätkatakse igakuiste infominutitega kuu
esimesel teisipäeval.
1.2. Töökorralduslikud dokumendid viiakse uue õppeaasta alguseks üle Google Drive
keskkonda.
1.3. Koostööd vilistlastega tuleks kindlasti tõhustada. Koosoleku juhataja tegi ettepaneku
korraldada kooli sünnipäeval 15. novembril vilistlaspäev nii, et tunde annaksid kooli endised
õpilased.
1.4. Lastevanemate kaasamine kooliellu on oluline. Jätkub kindlasti projekt emad-isad
koolitunnis ja lastevanemate üldkoosolekule professionaalsete koolitajate kutsumine
Lapsevanematele tuleb luua kindlasti võimalusi osalemaks õppe- ja kasvatustegevuses, kuid
koostööd peale sundida pole võimalik.
1.5. Õppe- ja kasvatustegevuses on suurem tähelepanu HEV õpilaste õpetamisel. 01.01.2018
jõustus uus PGS, milles on muudatused HEV õpilaste õppe korraldamisel. Sügisest on soov
tööle võtta abiõpetajad ja psühholoog.
1.6. Andekate õpilastega tegelemine on varju jäänud. Hea oleks avada erinevaid aineringe,
kuid ruumipuudus on seda takistanud.
1.7. Kujundav hindamine. Tehti ettepanek alustada uuest õppeaastast kujundava hindamisega
1.-3. klasside loovainetes: kunst, muusika, tööõpetus.
1.8. Kodukorra reeglite muutmine konkreetsemaks, suurem tähelepanu korrektse riietuse
kandmisele.
1.9. Jätkuvad aktiivõppe päevad. Pakuti välja ülekoolilise matkapäeva või piknikupäeva läbi
viimine.

1.10. Ettepanekuna toodi esile ka 8. klassides üleminekueksami tegemine, et õpilased saaksid
eksamikogemuse. Uurimustöö tegemine tuleks sellisel juhul viia 7. klassi. Sellega väga nõus
ei oldud. Õppealajuhataja tegi ettepaneku, et aineõpetajad võivad soovi korral läbi viia 8.
klassis proovieksami.
1.11. Õpetajalt õpetajale koolituste jätkumine. Õpetajate eneseanalüüsi ankeedid tuleb täita,
mis abistavad kindlasti oma tegevuse tõhususe analüüsimisel. Koolil on huvi liituda ka
asendusõpetajate programmiga.
2.1. Uue töötajate tunnustamise korra muutmiseks uusi ettepanekuid ei lisandunud.
Kinnitada Tallinna Kivimäe Põhikooli töötajate tunnustamise kord.
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