RISTIKU PÕHIKOOLI HOOLEKOGU
KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 1 (2017/2018)

Tallinn
12.09.2017
Hoolekogu koosoleku toimumise alguse kellaeg: 17.00
Hoolekogu koosoleku toimumise lõpu kellaeg: 18.15
Hoolekogu koosoleku juhataja: Oliver Makko
Hoolekogu koosoleku protokollija: Tiina Vernik
Hoolekogu liikmete nimed (koos märkega osalemise või puudumise kohta):
G.Kasemaa
K.Luhaäär
R.Lind
B.Sagar
O,Makko
H.Aunbaum
T.Vernik
K.Repp

-

puudus
kohal
kohal
kohal
kohal
puudus
kohal
kohal

Kohal 6 liiget, puudus 2 liiget - kokku 8 liiget
Kinnitatud päevakord:
Hoolekogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt:
1. Lastevanemate üldkoosolek (K.Luhaäär)
2. Muudatused Ristiku Põhikooli hindamisjuhendis (R.Lind)
3. Esimene tavaklassi 2018/2019 õppeaastal. Põhimääruse muutmine (K.Luhaäär)
4. Muudatus kooli kodukorras (K.Luhaäär)
5. Muud teemad
1. Üldkoosolek
Sõna võttis:
K.Luhaäär
Iga kooliaasta alguses tavapärane üldkoosolek. Hoolekogu valimine.
Ülevaade õppeaastal toimuvatest muudatustest.
2. Muudatused Ristiku Põhikooli hindamisjuhendis
Sõna võttis:
Ruuda Lind:
Tehakse muudatused Ristiku Põhikooli hindamisjuhendis:
- aktiivõppepäeva hindamine – 2 päeva iga trimestri lõpus (tervet koolipäeva hõlmav), hinne
antakse hinnanguna: “arvestatud „või “ mittearvestatud“;
- tasemetöid ei hinnata vaid antakse objektiivne tagasiside;

- klassiväline lugemine seostatakse ainetevahelise lõiminguga, hindamine vastavalt sätestatud
korrale.
Otsustati:
Otsustati:
Kiita heaks hindamisjuhendis tehtavad muudatused.
Otsuse poolt oli 5 hoolekogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0.
3. Esimene tavaklass 2018/2019 õppeaastal, põhimääruse muudatus
Sõna võttis:
K.Luhaäär
2018/2019 õppeaastal tavaklassi komplekteerimise eesmärgil alustada teavitustööga
ümbruskonna lasteaedades. Tavaklassi suuruseks 24 õpilast.
Jaanuarist kavas avada eelkool. Muudatused vajavad kajastust kooli põhimääruses.
Otsustati:
Avada tavaklass, maksimaalse õpilaste arvuga 24. Avada eelkooli klass. Teha muudatus kooli
põhimääruses.
Otsuse poolt oli 5 hoolekogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0.
4. Muudatus kooli kodukorras
Sõna võtsid:
K.Luhaäär, R. Lind, B.Sagar
Muudatus kooli kodukorras – 1.-5. klassini ei kasuta õpilased koolipäeva jooksul
mobiiltelefone ja muud elektroonikat (mängude mängimiseks) ka vahetundides.
Otsustati:
Otsustati pooldada kooli kodukorda muudatuse sisseviimist.
Otsuse poolt oli 5 hoolekogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0.
5. Muud teemad
Koolil võimalus kasutada Sõle spordikompleksi teisel ja neljandal veerandil.
Käesolevast õppeaastast koolis kunstiterapeut.
Jätkuvalt pakutakse pereteraapia võimalust.
Huvitegevuse võimalused samad, mis eelmisel õppeaastal.

O.Makko
Koosoleku juhataja

T. Vernik
Protokollija

