Tallinna Kivimäe Põhikooli 2014/2015 õppeaasta õppenõukogu protokoll nr1

Tallinn 15. oktoober 2014
Algus kell 14.45, lõpp kell 16.00
Juhatas: Maie Sepp
Protokollis: Kaire Selde

PÄEVAKORD:
1. Õppenõukogu sekretäri valimine
2. I veerandi õppe-kasvatustöö analüüs
3. HEV õpilased, nende nõustamine, õpiabi
4. Üldküsimused

OTSUSED:
1. Õppenõukogu sekretäri valimine
Valida õppenõukogu sekretäriks käesoleval õppeaastal õpetaja Kaire Selde.
2. II veerandi alguses toimub kolmepoolne kohtumine klassijuhataja, aineõpetaja ja puuduliku
veerandihinde saanud õpilase vahel, milles püütakse leida õpilase puuduliku hinde põhjus.
Kohtumise tulemus fikseeritakse vastava dokumendiga. Endiselt on puuduliku hindega õpilasel
kohustuslik käia II veerandil konsultatsioonitundides. Kui õpilane ei osale esimeses
konsultatsioonitunnis, järgneb lapsevanema teavitamine ja kaasamine protsessi.
3. HEV õpilased, nende nõustamine, õpiabi
3.1 Kooli hindamisjuhendis teatud punktide meeldetuletamine, et hindamine oleks läbipaistev ja
üheselt mõistetav nii õpilastele kui lastevanematele.
3.2 Tugimeetmed HEV õpilastele
Väljatöötamisel on mitmepoolse tugikava vormistamine puuduliku veerandihindega õpilastele.
Aineõpetaja poolt välja pakutud tegevused protokollitakse, sellest teavitatakse lastevanemaid
kirjalikult ning lapsevanem kinnitab oma teadlik olemist allkirjaga. Kui taoline töö õpilasega
tulemust ei anna, hakkab õpilane tööle kohandataud õppekava alusel.
3.3 HEV klassi(de) töö organiseerimisest meie koolis. Taolise klassi avamine tuleks kõne alla vaid
peale I vahetuse koolitundide lõppemist. HM määruse nr. 67 arutamine.
4. Üldküsimused
4.1 Läbivad teemad õppekavas
Kajastada ja teha kokkuvõte ettevõtmistest, mis puudutasid läbivaid teemasid õppekavas ka
klassijuhataja tööplaanis.
4.2 Loovtööde teemade kokkuleppimine 8. klassi õpilastega. Tähtaeg 20. november.

4.3 Õppekäikudest teavitamine.
Klassijuhataja või aineõpetaja saadab direktorile meilitsi avalduse vähemalt 4-5 päeva enne
õppekäigu toimumist, milles teavitab ka sellest, kas klass sööb koolilõunat õppekäigu päeval või
mitte.
Samuti lisada avaldusele õppekäigupäeval puudutud tundide asendajad-õpetajad.
4.4 Liiklusest
Õpilastele tuleb jätkuvalt meelde tuletada enda nähtavaks tegemist pimedas liikudes – rõhutada
helkurite tähtsust.
Selgitada õpilastele pidevjoonte tähendust ja otstarvet Lauliku ja Leegi tänaval.
4.5 Projektid 2014/2015
Projektid 2014/2015 tabeli kooskõlastamine.
Uutest projektidest teavitamine.
4.6 Koolivorm
Õpetajatena peaksime rohkem rõhku panema õpilaste korrektsele riietumisele.
Koolivormi poolt või vastu küsitluse tulemused klassiti õpilasomavalitsuse poolt esitada 29.
oktoobriks.
Samuti on küsitlus koolivormi kohta saadetud lastevanematele emailidele.

