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Piievakord:
1. Ulevaade koolist - direktor Ruth Ahven
2. Liikuma kutsuvad 6uevahetunnid - tervisekomisjoni juht Anne Valja
3. Hoolekogu trirj aruanne - hoolekogu esimees Madis Kiisk
4. Hoolekogu liikmete valimine - direktor Ruth Ahven

Kuulati
Pl Direktor tiinas lapsevanemaid toetuse eest i.ildlaulupeo ettevalmistusperioodil, mille tulemusena
k6ik kooli koorid pdSsesid Tallinnasse laulupeole. Tegi kokkuvdtte eelmisel 6ppeaastal toimunud
Lastevanemate dhtuakadeemiast ning tunnustas tublimaid osalejaid kooli tiinukirjaga ning
Sppekava toetava projekti ,,Maailma viljad" tulemusena valminud kalendriga. Aandis tilevaate
eelmise dppeaasta 6ppetulemustest, pdhikooli ldpetajate edasidppimisest, Opilaste tunnustamisest
ning tutvustas selle 6ppeaasta tildeesmdrke ( tileminek tilddpetusele 1. Ja 2.klassides ning Liikuma
kutsuva kooli pdhimdtete elluviimine), osalemist nii dppekava toetavates kui ka KIKi ning
Erasmus* projektides ning tuletas meelde kooli pdhivii2irtusi. K6ik kooli tegemised, 6ppet66,
kasvatusto<i ning huvitegevus liihtuvad kooli p6hiviiiirtustest.
6ppejuht Carmen Luts selgitas vajadust tilddpetusele iileminekuks ja t6i viilja p6hjendused ning
Opetajate eelneva ettevalmistuse ja koolitused.
Lapsevanemad avaldasid rahulolematust Ouevahetundide toimumise suhtes. Direktor selgitas, et
kahe pika vahetunni sisseviimine on tingitud pidevast dpilaste arvu suurenemisest. Kahe
tunniajalise vahetunni sisseviimisega, eraldi I kooliastmele ja II -III kooliastmele, pikenes 8.tunni
l6pp 10 minutit. Kui oleks jiitkanud eelmise aasta mudeliga,20 minutilised sciogivahetunnid, siis
oleks lisandunud tiks vahetund ja sellega oleks koolipiiev pikenenud 20 minutit. Praegu saavad
Spilased rahulikult stitia ja seejiirel 6ue minna, et viirskes 6hus liikuda. Koolimaja on kitsaks
jZidnud ja majas sees on Opilastele liikumisruumi vdhe. Teaduslikud p6hjendused toob viilja oma
ettekandes Anne Valja.
OTSUSTATI: V6eti teadmiseks



P2 Kuulati
Tervisekomisjoni juhi ja Liikumakutsuvate koolide eestvedaja Anne Valja t6i viilja Eestis,
Soomes, Taanis, Iirimaal ja USA-s lfibiviidud teaduslikud uuringud, mis niiitavad, et tiinapiieva
koolinoored liiguvad liiga viige, nende rtiht on halvenenud ja seet6ttu on suurenenud 6la- ja
kaelapiirkonna haigused, eelk6ige peavalu ning uuringud tdestavad, et vtirskes 6hus liikumine
m6jutab positiivselt 6pilaste 6pitulemusi ning edukust edaspidises elus.
OTSUSTATI: Vdeti teadmiseks.

P3 Kuulati
Hoolekogu esimees Madis Kiisk esitas hoolekogu toci aruande.
Hoolekogu esimehele esitati kiisimus, kas hoolekogus arutati ja kas hoolekogu oli ndus
6uevahetundide sisseviimisega.
Hoolekogus arutati ja hoolekogu oli p6him6tteliselt n6us.
OTSUSTATI: V6eti teadmiseks

P4 Kuulati
Direktor tiinas seniseid hoolekogu liikmeid kahe aastase panuse eest hoolekogu tdcisse. Uude
hoolekogusse, kelle mandaat on kaks aastat, tuleb valida I kooliastmest 3 liiget, iiks l.klassi
esindaja, tiks 2.klassi esindaja ja iiks 3.klassi esindaja. Klassijuhatajate kaudu on esitatud
hoolekogusse liikmekandidaadid, kas keegi soovib veel oma kandidatuuri esitada. Neli
lapsevanemat esitasid end kandidaatideks. Toimus hiiiiletus, igal i.ildkoosoleku liikmel oli iga
klassi esindaja kohta tiks hiiiil.
OTSUSTATI:
Hiiiiletamise tulemusena osutusid 2019-2l6ppeaastaks hoolekogusse valituks
l.klasside esindajana Helen Kalberg ,

2.klasside esindajana Priit Suviste ja
3. Klasside esindajana Auli Solo.

Jiirgnesid koosolekud klassides.
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