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PÄEVAKORD:
1. Uue õppekava ja hindamisjuhendi tutvustamine
2. Hoolekogu koosseisu kinnitamine
3. Ettepanekud ja jooksvad küsimused
1. Päevakorrapunkt
Õppejuht Kairit Seenmaa ja arendusjuht Maarja Keskpaik andsid ülevaate uue õppekava ja hindamiskorra
muudatustest:
1. Kooli moto: Ristiku Põhikool – kool kõigile, avatud kogukonnale. Kooli põhiväärtused: turvalisus,
professionaalsus, usaldusväärsus, koostöö, avatus ja uuendusmeelsus.
2. Kooli õppe- ja kasvatuseesmärgid on:
 igal õpilasel on oma õpirada;
 õpilane on väärtuslik sellisena, nagu ta on, ja ta saab jõukohaselt töötada;
 õpilane teab, et teda oodatakse, tal on oma koht kollektiivis;
 õpilane on tunnustatud ning usaldab õpetajat ning teab, et saab vajadusel
tuge, kaitset ja/või abi;
 õpetaja on õpilase teekaaslane ja innustaja;
 õppe- ja kasvatustöö eesmärgid saavutatakse kogu koolipere, õpilase ja perekonna
vastastikuses koostöös, mida toetab lapsesõbraliku keskkonnaga kool.
3. Valikained: 2.–6. Tavaklass 2021/22 3. klass liiklusõpetus, 2022/23 4. klass robootika, 2023/24 5.
klass 1) praktiline loodusõpetus ja 2) liikumine, 2024/25 6. klass ettevõtlusõpe. Tõhustatud toe
klassis pakume valikaineid huviringidena. Eritoe klassis valikainete protsess pooleli.
4. Alates 2022/2023 õppeaastast hakkavad toimuma kindlaks määratud regulaarsusega eõppepäevad.
5. Hindamiskorrast tulenevad muudatused.
 3D → 35–49% Diferentseeritud hindamist rakendatakse aineõpetaja ja/või
tugispetsialisti ettepanekul HEVKO otsusel ja fikseeritakse õpilase individuaalse
arengu kaardis.
 Õpiabi tundides tagasiside andmine (2x aastas, eKool, “T”).
 1.–3. ja 9. klassi õpilasele väljastatakse õppeaasta lõpus paberkandjal
klassitunnistus.
 4.–8. klassis väljastatakse paberkandjal klassitunnistus õppeaasta lõpus vanema või
õpilase soovil.
 Käitumise ja hoolsuse hinnang on: “H” (hea/hästi), “R” (rahuldav), “MR”
(mitterahuldav).

2. Päevakorrapunkt
Direktor Katrin Luhaäär esitles hoolekogu liikmekandidaate.
Liikmekandidaadid on:
Oliver Makko (lapsevanem), Tiina Vernik (vilistlaste esindaja), Riho Hollas (lapsevanem), Kaire Arakas
(lapsevanem).
E-hääletamise tulemused: poolt 70,8% häältest.
Uuteks kooli hoolekogu liikmeteks kinnitati kõik esitatud kandidaadid.

3. Päevakorrapunkt
Ettepanekud ja jooksvad küsimused






Hoolekogusse võiks kuuluda igast klassist üks esindaja-lapsevanem. Tallinna
Linnavalitsuse määrus näeb ette, et kooli hoolekogu on maksimaalselt 7-liikmeline. Tehti
ettepanek moodustada hoolekogu toetusgrupp. Ettepanekut arutatakse järgmisel
hoolekogu koosolekul.
Huviringe võiks rohkem olla (nt trummiring, puutöö). Hetkel on kaardistamisel kooli
võimekus pakkuda erinevaid huviringe.
Koolivorm (tekkel, märk, koolivorm vmt) Koostöös hoolekogu ja õpilasesindusega
kaardistatakse koolivormiga seonduvat.
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