Tallinna Kivimäe Põhikooli 2014/2015 õppeaasta õppenõukogu protokoll nr 3
Tallinn 19. märts 2015
Algus kell 10.00, lõpp kell 15.30
Juhatas: Maie Sepp
Protokollis: Kaire Selde
PÄEVAKORD:
1. III veerandi õppe-kasvatustöö analüüs
2. Kooli hindamisjuhend
3. HEV õpilaste edasijõudmine
4. Üldküsimused
5. Sisekoolitus teemal Kaasaegne tund ja HEV laste õppimise suunamine.
OTSUSED:
1. III veerandi õppe-kasvatustöö analüüs
1.1 Läbivalt puudulike veerandihinnetega õpilased kutsuda koos vanemaga direktsiooni
nõupidamisele eesmärgiga leida võimalusi kooliväliseks sekkumiseks ja/või lisaõppe
rakendamiseks.
1.2 Lõpuklassi õpilastega viia läbi individuaalvestlused ühe direktsiooni liikme juuresolekul.
1.3 Süstemaatiliselt koolist puuduvate (kuigi vanem lõpuks põhjendab) õpilaste puhul kasutada
võimalust pöörduda abi saamiseks Nõmme LOV lastekaitse töötajate poole. Puudumise tegelikud
põhjused tuleb välja selgitada ja kavandada edasine tegevus.
2. Kooli hindamisjuhend
2.1 Viia hindamisjuhendisse sisse järgmine muudatus:
3. klassi inglise keele ja 5. klassi vene keele I veerandil kirjutatakse tunnistusele puuduliku hinde
asemel A (arvestatud).
3. HEV õpilaste edasijõudmine
3.1 Õppenõukogu protokolli punktis nr 3 nimetatud lastevanemate soovil koduõppel olevate 1. ja 4.
klassi õpilaste õpitulemustele hinnangu andmine toimub mais.
3.2 Õppenõukogu protokolli punktis nr 3 nimetatud lastevanemate soovil koduõppel oleva 5.klassi
õpilase koduõpe katkestada tagasiulatuvalt III veerandi algusest. Kokkuvõtvad hinded kanda
tunnistusele.
4. Üldküsimused
4.1 E-õppenõukogu kohta saata kirjalik kinnitus direktori e-postile.
4.2 Õpetajate infominutid hakkavad toimuma vajaduspõhiselt iga kuu esimesel teisipäeval kell 9.40.
Kui infot kokkusaamise kohta ei saadeta e-posti kaudu eelmiseks päevaks, ei toimu ka
infovahetundi.

4.3 Info koolis toimuvate ürituste kohta
4.4 8. klassi loovtööde kaitsmine toimub mai 3. nädalal.
4.5 Nõmme koolide vaheline mälumäng toimub meie koolis 17. aprillil.
4.6 Õppeaasta lõpetamine:
29. mai kell 12.00 – 9. klassi lõpukella aktus
03. juuni kell 9.00 – 1.-4. klassi aktus
kell 11.00 – 5.-8. klassi aktus
13. juuni kell 14.00 – 9. klassi lõpuaktus
4.7 Materjalid kooli majalehte salvestada 4. maiks.
4.8 Uue õppeaasta tunnijaotusplaan.
Oma plaanidest teada anda 4. õppeveerandi jooksul individuaalvestlusel direktoriga.
5. Sisekoolitus teemal Kaasaegne tund ja HEV laste õppimise suunamine.

