PROTOKOLL
Muhu Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 4
Zoom´is

17. november 2021

Algus kell: 17:30, lõpp kell 19:50

Koosoleku juhataja: Siret Jõeleht
Protokollija: Maarja Kumpas
Osalejad: Ülle Kuusk, Indrek Vallau, Imre Luht
Kutsutud: Andres Anton, Ulvi Kipper
Puudus: volikogu esindaja. Seoses uue volikogu valimisega, lõppes eelmisel liikmel volitus ja
uus liige määratakse järgmisel volikogu koosolekul.
Päevakord:
1. Muhu Põhikooli 2020/2021 lõpetamine
2. Muhu Põhikooli 2021/2022 alustamine
3. Õpilaste rüht.
4. Õpilaste poolne teretamine.
5. Tunniplaan.
6. Tunniplaan e-kooli.
7. Õpilaspäevik või e-kool.
8. Ettepanek õpikute ja töövihikute üleandmise korra suhtes.
9. Infovahetus koolis.
10. Kunstiring.
11. KiVa programmiga liitumine.
12. Ettepanek hoolekogu põhimääruse muudatuseks.
13. Algklassiõpilaste vahetundide korrahoid.
14. Tugisüsteemid.
15. Covid-19 viiruse kiirtestimine.

1. Muhu Põhikooli 2020/2021 lõpetamine.

2. Muhu Põhikooli 2021/2022 alustamine.
Nende punktide all tavaliselt õppealajuhataja tutvustab erinevaid kooliga seotud
kokkuvõtteid. Kuna koosolek toimus zoomis ja aeg oli suhteliselt limiteeritud ja teisi
arutelu punkte palju, siis sel korral õppealajuhataja neid kõiki ette ei lugenud. Kel soovi
aruannetega tutvuda, pöördub sooviga otse juhtkonna poole.
3. Kas ja mida tehakse koolis selleks, et lastel oleks sirge rüht?

Lapse rühi hoidmine peaks olema nii kooli kui ka kodu ülesanne. Kindlasti ei ole klassis
õppetöö ajal pingis lösutamine lubatud.

4. Õpilaste poolne teretamine.

Ka teretamine peaks käima kooli ja kodu koostöös. On vanemaid, kes ei luba oma lastel
võõraid teretada. Seega, kodus õpetatut koolis ümber ei muuda. Küll aga ei ole lastel
teretamisega probleeme koolisiseselt.
5. Tunniplaan. Küsimus seoses tunniplaaniga - et oleks nii õpetajatel kui õpilastel
võimalikult vähe nö tühju tunde ja näiteks reedene päev ei oleks liiga pikk just „vaba“
tunni pärast.
Kui meie koolis oleks õpilasnorm täis (24 last klassis), oleks lihtsam tunniplaani teha
ilma vabade tundideta. Õpilaste arv klassides on väga erinev. Näiteks tööõpetustundides
pannakse erinevate klasside õpilasi ühistesse tundidesse (mõnes klassis on tüdrukuid 1,
mõnes 5) ja seega ei ole võimalik kahjuks vältida vabade tundide tekkimist.
Sõltume palju ka väljastpoolt meie kooli käivatest õpetajatest.
6. Tunniplaan e-kooli.

Tunniplaani leiate e-koolist õpilase vaatest. Klikkides „tunniplaanile“ leiate lehe
vasakust nurgast sinise lingi „Tunniplaan kooli kodulehel“. Läbi selle jõuate kooli
kodulehele, kus üleval paremas nurgas valige „Tunniplaan.“
Kuna e-kool ei toeta mobiilside rakendust, seega läbi mobiili tunniplaani ei näe.
7. Õpilaspäevik või e-kool.

Õpilasele on kohustuslik nii õpilaspäevik kui ka e-kool. E-kooli kantakse ülesanded
hiljemalt kell 17:00. Hilisem kanne on pigem erandjuhtudel kui näiteks ei ole Liival
voolu vms.
8. Ettepanek: vajalikud õpikud-töövihikud anda kätte varem kui 1. septembril.
Ettepanek on hea ja meeldiks ka õpetajatele. Täna puudub koolil selline ruum,
raamatukogu jääb väikseks. Praegu jääb kehtima senine õpikute ja töövihikute jagamise
süsteem.
9. Infovahetus. Teises klassis muutus lastel seis seoses kahe õpetajaga.
Ettepanek: olukorras, kus lastega tegelevate inimeste ringis toimub mõni muudatus,
ootaks, et kool (klassijuhataja, õppealajuhataja) teavitab sellest läbi eKooli ka laste
vanemaid.
Tavaliselt annab algklassi õpetaja oma klassile kõik tunnid. Kui vahepeal on mõnda
tundi andnud teine õpetaja, siis algklassijuhatajal on õigus oma klassitunnid tagasi võtta.
Kuna oma õpetaja on lastele tuttav, siis ei ole vanemaid sellest eraldi teavitatud.
Praegune kunstiõpetuse õpetaja on haiguslehel viibiva õpetaja asendaja ja selle kohta
on klassijuhatajad info saanud. Uut õpetajat on õpilastele tutvustatud asendusõpetajana.
Edaspidi teavitatakse uue õpetaja tööle asumisest läbi e-kooli ka vanemaid.
10. Kunstiring. Seoses uue kunstiõpetuse õpetaja tööle tulekuga, võiks kaaluda võimalust
laste kunstiringi algatamiseks.
Kunstiringist saab rääkida siis kui korraldatakse konkurss ja tuleb asendaja asemel
põhikohaga töötaja.

11. KiVa programm.

KiVa programmiga liitumine kahjuks loodetud ajal teoks ei saanud. Programm nõuab
suurt koolisisest tööd. Projekt on väga töömahukas. Õpetajate koormused on seoses

praeguse olukorraga väga suur ja kool ei näe hetkel võimalust õpetajate koormust
suurendada. Praegusel keerulisel ajal peame olema ise lastele toeks. Uuritakse ka teisi
programme ja suheldakse sel teemal teiste maakonna koolidega, et leida koolile
sobivam programm.
12. Hoolekogu põhimääruse muudatus.
Ettepanek:
Palume muuta Muhu Põhikooli hoolekogu põhimäärust (vastu võetud 13.11.2013)
moel, et hoolekogu koosseisu kuuluksid lastevanemate esindajad igast klassist
(esimesest kuni üheksandani) ning klassi hoolekogu esindaja valitakse igaaastasel
klassikoosolekul, aastase mandaadiga.
Toimus arutelu, millele järgnes hääletus. Arutelu käigus jõuti otsusele, et hoolekogu töö
on efektiivsem kui liikmete arv jääb alla 10ne. Täna saavad kõik vanemad otse oma
küsimusi ja ettepanekuid hoolekogule edastada.
Ühehäälselt oldi Muhu Põhikooli põhimääruse muutmise algatamise vastu.
13. Algklassiõpilaste vahetunnid. Kuidas on organiseeritud algklasside õpilaste jälgimine
vahetundide ajal?
Vahetundides valvavad lapsi korrapidajaõpetajad.
14. Tugisüsteemid koolis.
Kui õpilasega on probleemid, siis klassijuhataja (aineõpetaja) lahendab need ise või
suunab sotsiaalpedagoogi juurde. Tema on läbinud vastava õppe, et olla toeks nii lastele
kui ka õpetajatele. Vastavalt vajadusele tegeleb lapsega (lastega) ka direktor.
Kooli poolt tuli palve, et vanemad jälgiksid oma laste tegemisi sotsiaalmeedias, kuna
seal käib kiusamine. Kooli poolt kutsutakse teemal rääkima vastava valdkonna
politseitöötaja.
15. Covid-19 viiruse kiirtestimine.
Negatiivsest testi vastusest kooli teavitama ei pea. Kokkuvõtte teeb klassijuhataja välja
jagatud testide pealt. Positiivse tulemuse korral võtta ühendust perearstiga ja hea kui
sellest ka kooli juhtkonda vanem teavitaks.
Lapsed testivad kodudes hommikul enne kooli tulekut või eelmisel õhtul. Meil on väike
kogukond ja usaldame üksteist.
Praeguste andmete järgi korraldatakse testimist kuni veebruarini. Hoolekogu liikmed ja
õpetajad loodavad, et me kõik võtame endale selle kohustuse ja teeme neid teste, sest
see aitab meil kõigil seista selle eest, et kool saaks toimida kontaktõppel.
16. Koolitoit
Nädalamenüü saadetakse koolitoidu toitumisnõustajale ülevaatamiseks.
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