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PÄEVAKORD:
1. Hoolekogu kinnitamine direktor K. Luhaäär
2. SPIN- programmi tutvustamine - A. Liimets
3. Muudatustest hindamisjuhendis - õppealajuhataja R. Lind
4. Tugiteenustest koolis
5. Tavaklassi avamine 2018/2019 õppeaastal
6. Jooksvad küsimused
1. Päevakorrapunkt
Direktor esitles hoolekogu liikmekandidaate.
Liikmekandidaadid olid:
Oliver Makko (lapsevanem), Gertrud Kasemaa (lapsevanem), Tiina Vernik (vilistlaste
esindaja), Kristiina Repp (lapsevanem).
Hääletamise tulemused: poolt 65, vastuhääli 0.
Uuteks kooli hoolekogu liikmeteks kinnitati kõik esitatud kandidaadid.
2. Päevakorrapunkt
KUULATI: „SPIN- programm“ – A. Liimets
Programmi eesmärk on tuua noored tänavalt ära. Tutvustava ülevaade programmist
leiab järgmiselt lingilt: https://www.youtube.com/watch?v=Zp-LZNNmGBk
Treeningud toimuvad 3 korda nädalas ja on mõeldud alates 10.eluaastast.
Tegeletakse erinevate spordialadega, antisotsiaalse käitumisega, meeskonnatööga
ja eluoskuste arendamisega.
3. Päevakorrapunkt
KUULATI: „Muudatustest hindamisjuhendis“ – R. Lind
vt. loengu esitlus lisas
Lapsevanem: „ Laps ei saa osaleda õppekäikudel kui päev ei alga ja ei lõppe kooli
juures. Kõik algklassi õpilased ei oska veel iseseisvalt linnas liikuda.”
Direktor: „Lepime kokku, et algklassid (1.- 4. klass) alustavad ja lõpetavad
õppekäigud koolimaja juures.”
4. Päevakorrapunkt
Tugiteenused koolis – K. Luhaäär
Lisaks sotsiaalpedagoogi, logopeedi, eripedagoogi, psühholoogi tugiteenustele
pakutakse koolis sel õppeaastal lisaks ka kunstiteraapia ja pereteraapia tugiteenust.
Pereteraapiat viib läbi koolipsühholoog I. Lilienberg ja kontakti saab temaga võtta
meiliaadressil ingelk@hotmail.com
5. Päevakorrapunkt
Tavaklassi avamine 2018/2019 õppeaastal
Direktor rääkis, et koolil on kavas avada järgmisest õppeaastast lisaks õpiraskustega
õpilaste klasside ja väikeklasside kõrvale ka üks tavaklass. Plaani kiitis heaks juba
eelmisel aastal kooli hoolekogu. Koolijuht soovis teada vanemate põhimõttelist
nõusolekut. Arutelu käigus tekkis küsimus.

Lapsevanem: „Kas tavaklassi avamine, ei tekita olukorda, kus väikeklasside õpilased
peavad hakkama koolis käima õhtupoolses vahetuses?”
Direktor: „ Õhtupoolset vahetust ei tule, kuna koolil on olemas väikeklasside jaoks
moodulmaja.”
Hääletamise tulemused: poolt 65, vastuhääli 0.
6. Päevakorrapunkt
Koolikorralduslikud muudatused ja jooksvad küsimused
Direktor rääkis vanematele, et sellest sügisest muutub kooli kodukord ja sinna
lisatakse juurde punkti, milles keelatakse 1. – 5. klassi õpilastel kasutada
mobiiltelefone koolipäeva jooksul. Telefon võib küll koolis kaasas olla aga on terve
päev koolikotis. Telefoni kasutatakse ainult klassijuhataja või aineõpetaja loal.
Hääletamise tulemused: poolt 65, vastuhääli 0.
Koolijuht teatas vanematele, et II ja IV veerandil toimuvad kehalise kasvatuse tunnid
Sõle Spordikompleksis. Õpilased lähevad kehalise kasvatuse tundi ja tulevad tunnist
koos aineõpetajaga.
Hommikuti pakutakse õpilastele putru kell 8.20-8.45.
2018. aasta jaanuarist avatakse Ristiku Põhikoolis eelkool.
Jooksvaid küsimusi ei olnud.
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