SUURE-JAANI KOOLI HOOLEKOGU PROTOKOLL NR 19
Suure-Jaani

28.august 2017

Koosoleku algus 18.00
Koosoleku lõpp 20.30
Koosolekut juhtis Evelyn Härm
Protokollis: Marlen Silm
Kohal viibisid: Marlen Silm, Evelyn Härm, Aili Velbaum, Reiko Sülla, Tambet Sova, Silver
Simuste, Ene Adams, Maie Sülla, Aino Viinapuu, Heli Torim, Iiris Salm
Puudusid: Vahur Vingisaar, Urmas Kibe
Kutsustud: Epp Välba, Mari Kase, Claid Ježov, Taive Murd
Päevakord:
1. Tutvumine uue huvijuhi ja haldusjuhiga.
Uus huvijuht Taive Murd tutvustas end hoolekogu liikmetele.
Uus haldusjuht Claid Ježov tutvustas end hoolekogu liikmetele.
2. 2017/18. õppeaastaks 2. klassi muusika tunnis õpilaste klassitäituvuse
piirnormi suurendamine 25 õpilaseni Suure-Jaani koolis.
Mari: See punkt on nüüd päevakorrast maha võetud, sest leidsime probleemile lahenduse.
Õpetaja Antoni asemel saime uue mudilaskoori juhendaja ja muusikaõpetaja, kelleks on
Kätlin Kink.
3. Eristav ja mitteeristav hindamine.
Mari on viinud sisse muudatused.
Aino: Loovtöö hindamise juhend pole kooskõlas uue õppekavaga, samuti on segadus
hindamise sageduses – mõnes kohas on kirjas trimester, mõnes poolaasta.
Epp: Loovtöös tuleb otsustada, kas ollakse nõus, et hinnatakse sõnalise hinnanguga.
Mari: Õpetajatega tegime töökoosolekuid ja otsustasime, et 2-8 klassis kasutatakse sõnalist
hinnangut, 9 klass jääb sellest välja, sest riiklikult nõutakse üleminekuks hindeid.
Õpetajate ettepanek oli hinnata poolaasta kaupa.
Aino: Hindamine poolaasta kaupa – mismoodi see peaks hoidma õpilaste motivatsiooni?
Mari: Osades ainetes, kus on nädalas vähe tunde, on trimestri lõpuks väga keeruline hinnet
välja panna – siis läheb liigseks kiirustamiseks.
Epp: Õppimine ei peaks käima hinde peale, oluline on õpitulemus ja teadmised ja rõõm
õppimisest. Need koolid, kus juba kasutatakse mitteeristatavat hindamist, on täheldanud, et
laste motivatsioon on kõrgem.
Mari: Info hindamissageduse muutmisest ja mitteeristavast hindamisest läheb üles
Stuudiumisse ja räägime ka lastevanemate koosolekul.
Iiris: Õpilasesindus on mitteeristava hindamise poolt.
Reiko: 2 suurt muudatust korraga on liiga palju ja see tekitab laste seas laiskust ja segadust.
Aino: Kas jooksvalt hinnatakse hindega?
Mari: Ei, arvestatud või mittearvestatud.
Tambet: Koolil ei ole endal selget arusaama, kuidas see kõik käib ja mina selle poolt ei ole.
Ene: Õpetajana arvan, et see süsteem toimib.
Mari: Ained, mida hinnatakse mitteeristavalt on: ühiskonnaõpetus, kunst, muusika,
inimeseõpetus, kehaline kasvatus, käsitöö, kodundus, tööõpetus, tehnoloogiaõpetus,
informaatika, KIVA, ettevõtlusõpetus ja kirjandus.
Silver: Kas hindamise lävend on nüüd kõrgem?

Epp: Ma arvan, et on. Kui kriteeriumeid ei täida, siis arvestatud ei saa.
Silver: Uus süsteem peaks toetama individuaalset võimekust.
Toimub hääletus mitteeristava hindamise kohta.
6 poolt, 5 vastu.
Aino: Mure on just vanemate klasside puhul, kus on erinevad õpetajad. Seal ei saa sellist
ülevaadet.
Epp: Võtame teadmiseks, et lastevanematele on vaja seda teemat rohkem selgitada.
Reiko: Dokumentatsioon on toores veel.
Epp: Poolaasta kaupa hindamine on õpetajate ettepanek.
Aino: ETTEPANEK: Küsida lapsevanemate ja laste käest ja alles siis otsustada. Loobuge
nendest muudatuste tegemistest koos. Tehke ühekaupa, kõigepealt mitteeristav ja alles siis,
kui dokumendid on korrektsed, vaadake hindamissagedust. Samuti viige vastavusse loovtöö
juhend.
Tambet: Tagantjärgi dokumentide muutmine võib tekitada ainult pahandusi. Soovitan
rakendada muudatusi alles uuest aastast.
HOOLEKOGU SEISUKOHT: Kui dokumentatsioon on korras, siis hoolekogu toetab
andeainete mitteeristavat hindamist.
Ei toeta poolaasta kaupa hindamist enne, kui pole räägitud õpilaste ja lastevanematega.
4.




Jooksvad küsimused.
Uus kehalise kasvatuse õpetaja on Eilin Sepp. Ta on ka 7B klassijuhataja
Uus raamatukoguhoidja on Karmen Saar.
Sürgavere ja Suure-Jaani mudilaskoori juhendaja on Kätlin Kink



Tambet: Ettepanek: kutsuge jõulude paiku teistesse koolidesse läinud õpilased
kokku, et saada tagasisidet, millised ained on Suure-Jaani Koolis olnud tugevad ja kus
on jäänud vajaka. See on otsene tagasiside, millega tasub arvestada.



Tääksi lasteaiast oli hoolekogus Kaisa, kes oli asendustöötaja. Aili Velbaum on nüüd
tööl tagasi. Aino poeg lõpetas Suure-Jaani Kooli. Seadusest tulenevalt ei ole võimalik
hoolekogus liikmeid ise vahetada, seega tuleb lastevanemate üldkoosolekul teha uute
liikmete valimine.
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