Suure-Jaani Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr16
Sürgaveres

13. märtsil 2017

Koosoleku algus kl 17.30
Koosoleku lõpp kl 19.00
Koosoleku juhataja: Evelyn Härm
Protokollija: Aino Viinapuu
Osalesid hoolekogu liiikmed:Urmas Kibe, Silver Simuste, Evelyn Härm, Reiko Sülla, Aino
Viinapuu
Puudusid: Kaisa Kass, Ene Adams, Heli Torim, Tambet Sova,Vahur Vingisaar,Maie Sülla,
Nora Eensalu,Marlen Silm
Kutsutud: Epp Välba
Päevakord:
1. Õppekava
Evelyn Härm: Kahjuks pole täna kohal piisavalt hoolekogu liikmeid, et saaksime mingeid
otsuseid vastu võtta. Selleks tuleb korraldada erakorraliselt uus koosolek. Arutelu saame siiski
teha.
Silver Simuste: Õppekava on väga kantseliitlik. Põhikooli lõpuks saavutatavad pädevused
tunduvad idealistlikud, kas need on jõukohased kõigile?
Epp Välba:Õppekava üldosa tuli parandada ning enam rõhutada kooli eripära. Ainekavad on
aluseks iga õpetaja konkreetsele töökavale. Tundide maht tagab pädevuste saavutamise.
Kokkuleppeliselt on tase määratletud hinde „4“ tasemel ehk heal tasemel, mille peaks
õpilased saavutama. Standardiks on riiklik õppekava. Tähtsad ei ole mitte teemad, mida koolis
läbi võetakse, vaid pädevused, mida saavutatakse.
Silver Simuste: Sarnaselt PISA testiga eeldatakse mitte lihtsalt nn äraõppimist, vaid oskust
teadmisi rakendada ja probleeme lahendada.
Epp Välba: Õppekava lugedes saab ka aru, et õpetaja ei saa lähtuda ainult õpikutesttöövihikutest, vaid peab nägema laiemalt.
Aino Viinapuu: Õppekava üldosa hindamise punktis ei ole mingit infot selle kohta, et hinne
„1“ pannakse ka sooritamata tööle.
Epp Välba: Õpetajad soovivad märkida sellega, et töö on tegemata.
Aino Viinapuu: Tegemata tööd ei saa ju hinnata.
Silver Simuste:Hinne „1“ tähendab nõrku teadmisi.Seetõttu on regulatsioon tähtis, et ei saaks
kedagi diskrimineerida selle alusel.
Epp Välba: Hindamise kord on eraldi olemas. Hindamisjuhend puudub praegu kodulehelt.
Õppekavas on hindamine 5-pallisüsteemis, distsiplineerivat märget „1“ õppekava hindamisosa
ei käsitle. Kui kasutada muud märget kui „1“, siis see ei toimi.
Silver Simuste:Halb näide on olukord, kui õpilane esindab kooli ja saab seetõttu hinde „1“.
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Epp Välba: Õppekava üldosa osas ootan ettepanekuid hoolekogult. Saadan homme
hindamisjuhendi.
Evelyn Härm: Kas võõrkeelte osas näeb A- ja B-võõrkeelega alustamise ette riiklik või kooli
õppekava?
Epp Välba: Meie lähtume riiklikust õppekavast. Üldosa peab näitama, kuidas toimib töö
filiaalides, kuidas täidame õppekava üldeesmärke. Ootan selles osas ettepanekuid.
Silver Simuste: Palun järgmisel koosolekul päevakorda võtta ka varguste teema.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub esmaspäeval, 20.märtsil kl 17.30 Suure-Jaanis.
Päevakorras õppekavale heakskiidu andmine ja varguste teema koolis.
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