Tallinna Tondi Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 5
Koosoleku aeg: 27. august 2020
Algus 17:30, lõpp 18:50
Koosoleku koht: Tondi 40, Tallinn
Osalejad: Chris-Helin Loik (koosoleku juhataja), Margus Kaasik, Marge Süld, Anneli Võitra, Sirli Väinsar
(kooli direktor).
Puudusid: Ove Ant, Kati Sikk, Kristel Geine
Protokollis: Anneli Võitra

Päevakava:
2020/2021 õppeaasta üldtööplaani tutvustamine ja kooskõlastamine
Lisaõppe uue ainekava tutvustamine ja kooskõlastamine
Kooli põhimääruse muutmise kooskõlastamine seoses nime muutmisega
Pikapäevarühma ja õpilaskodusse vastu võtmise korrad
Kooli päevakava kooskõlastamine
Jooksvad küsimused
Soovijatele ringkäik koolis

1. Direktor tutvustas 2020/2021 õppeaasta üldtööplaani ja tegevuskava, mis lähtub kooli
arengukavast, õppekavast, õppeaasta üldeesmärkidest, eelmise aasta töö kokkuvõttest,
liikluskasvatust toetavatest tegevusest, õppenõukogu tegevusest.
2020/2021 õppeaasta läbiv teema on
 Olen terve ja hoian teisi
Märksõnad


Tervislik eluviis, vaimne tervis, enesehügieen

Eesmärgid




Tervikõpe- õppe- ja kasvatustöö toimub muutuva õpikäsituse kontekstis ja arvestab iga
õpilase individuaalseid võimeid
Pesakeskne õppe- ja kasvatustöö
Klassijuhataja kui õpilase õpitee kujundamise koordinaator

Otsus: Hoolekogu võttis info teadmiseks

2. Direktor tutvustas lisaõppe uut ainekava.
Tallinna Tondi Põhikool pakub lisaõpet (LÕ) lihtsustatud õppekava (lihtsustatud õpe,
toimetulekuõpe) järgi õppivatele põhikooli lõpetanutele.
Lisaõppe ehk tööharjutusaasta eesmärk on pakkuda meie kooli lõpetanutele täiendavat
ettevalmistust ja tuge õppe sujuvaks jätkamiseks või üleminekuks tööturule.
Lisaõppe kestvus on üks õppeaasta. Lisaõppes osalejatele võimaldatakse juhendatud õpet 1050
õppetunni ulatuses, millest 525 õppetundi moodustab üldpädevusi arendav õpe, 525 õppetundi
kutsealane ettevalmistus ning praktika.
Lisaõppesse võetakse õpilasi, kes on saanud põhikooli lõputunnistuse samal aastal ning kes ei
ole valmis õpinguid jätkama või tööturule suunduma või kes ei pääsenud soovitud
õppeasutusse. Erandkorras ja õppekohtade olemasolul õpilased, kes langesid
kutseõppeasutusest välja esimese õppeveerandi jooksul.
Lisaõppesse asumiseks on vajalik vanema või eestkostja avaldus, milles on välja toodud lühidalt
ka õppevajaduse põhjendus. Avaldused tuleb esitada 9.klassi või teise lisa-aasta III õppeperioodi
lõpuks. Avaldused vaatab läbi LÕ meeskond, koos juhtkonnaga ning otsus saadetakse avalduse
esitajale e-posti või kirja teel.
Vastavalt õpilase võimekusele osaleb ta kas lisaõppe 1. , 2. või 3. õppetasemel jälgides vastava
taseme tunniplaani ja tegevusi. Igale õpilasele koostatakse üleminekuplaan, kus määratakse
selle õpilase konkreetne õppe sisu ja päevakava.
Õpitasemed on sarnaselt kutseõppele liigitatud järgmiselt:
1. tase - õpilased, kes vajavad pidevat sotsiaalset tuge ning jätkavad tööelu tugi- ja kaitstud töö
keskustes.
2. tase – õpilased, kes oskavad täita tavapäraseid, piiratud vastutusega tööülesandeid
juhendamisel, jätkavad õpinguid kutseõppes 2. tasemel ja suunduvad tulevikus avatud tööturule
lihttöölistena.
3. tase – õpilased, kes suudavad omandada vajalikud tööoskused ja sooritada tööülesandeid
iseseisvalt, jätkavad õpinguid kutseõppe 3. tasemel ning on võimelised sooritama ka
kutseeksami.
Otsus: Hoolekogu võttis info teadmiseks
3. Kooli põhimääruse muutmise kooskõlastamine seoses nime muutmisega. Arvamuse avaldamine
kooli põhimääruse kohta.
20. juunil 2020 võttis linnavolikogu otsuse nr 60 „Tallinna Tondi Põhikooli nimetuse muutmine”.
Otsuse p 2 kohaselt on linnavalitsuse ülesanne muuta kooli põhimäärust. Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 66 lg 2 kohaselt kehtestatakse kooli põhimäärus pidaja kehtestatud
korras ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli
hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.
Otsus: Hoolekogu on tutvunud kooli põhimääruse projektiga ja kiidab selle heaks.
4.

Direktor tutvustas pikapäevarühma ja õpilaskodusse vastu võtmise kordasid.
Pikapäevarühma ja õpilaskodu teenus on kogupäevakooli üks osa.
Õpilane võetakse pikapäevarühma ja arvatakse sealt välja lapsvanema avalduse alusel direktori
otsusega või alaealise mõjutusvahendite seaduses sätestatud juhul alaealiste komisjoni
otsusega.

Õpilaskodusse võetakse õpilased lapsevanema, eestkostja või hooldaja kirjaliku avalduse ning
elukohajärgse valla- või linnavalitsuse põhjendatud taotluse alusel, et toetada õpilaste
igakülgset arengut ja koolikohustuse täitmist.
Pikapäevarühma kodukord ja õpilaskodu kodukord on kättesaadavad kooli veebilehel.
Otsus: : Hoolekogu võttis info teadmiseks
5. Direktor tutvustas uut kooli päevakava.
kellaaeg
8.00-8.30
8.30-8.45 E
8.30-9.10
9.10-9.50

tegevus
Hommikupuder
kogunemine
1.tund
2.tund

9.50-10.30 Pikk vahetund
9.00 - 15.00
E – R 9.0013.00
K 13.3018.00
9.50-18.00
10.3011.10
11.1011.50
11.5012.20
vahetund
12.20
12.2013.00
13.0013.30
vahetund
13.3014.10
14.1014.50
15.00
18.30

Ratsutamine(tasuline) E, N graafiku alusel
Ujumine(graafik)
Huvitegevus
Reh.teenused(graafik)
Teraapiad
(graafik)
3.tund
4.tund
m ja l klasside söömine
Söömine
Noorem kooliaste a ja v klassid
Vanem kooliaste v ja tk klassid
Pikapäevarühmad alustavad tööd
Õpilaskodu alustab tööd
5.tund
Söömine
Vanem kooliaste a ja LÕ klassid
6.tund
7.tund
oode
Õpilaskodu õhtusöök

6. Soovijatele oli ringkäik koolimajas.

