Tallinna Tondi Kooli hoolekogu koosoleku protokoll
Koosoleku aeg: 26. august 2021
Algus 17:00, lõpp 18:50
Koosoleku koht: Tondi 40, Tallinn
Osalejad: Chris-Helin Loik (koosoleku juhataja), Margus Kaasik, Ove Ant, Kati Sikk, Kristel
Geine, Sirli Väinsar (kooli direktor).
Puudusid: Anneli Võitra
Protokollis: Chris-Helin Loik
Päevakava:
Arengukava projekti tutvustus
Uus õppeaasta – üldtööplaani tutvustus
Muudatused õppekavas
Õpilaste piirarvu erandkorras suurendamine
Õppe- ja töökorraldus covidi-tingimustes
Jooksvad küsimused

1. Arengukava projekti tutvustus. Direktor tutvustas Tondi kooli visiooni, missiooni ja
põhiväärtusi ning strateegilisi eesmärke. Põhjalikult käsitleti tegevuskava, mis tagab
strateegiliste eesmärkide elluviimise ning kus oli toodud 3 aasta vaade, tegevuste,
mõõdikute ja vastutajate loetelu. Hoolekogu tegi ettepanekuid mõõdikute
seadmise ja konkreetsema sõnastuse osas.
Otsus: Hoolekogu võttis info teadmiseks ja kooskõlastas
2. Direktor tutvustas 2021/2022 õppeaasta üldtööplaani ja tegevusi, mis lähtuvad:







kooli arengukavast (huvigrupid on informeeritud koolis rakendatavast tervikõppest ja
kaasatud kooli arendustegevusse, personal on motiveeritud ja kannab ühiseid
väärtusi);
õppekavast (üldpädevuste kujundamisega seotud tunnivälised tegevused);
õppeaasta üldeesmärkidest (õppe- ja kasvatustööd toetavad tugiteenused ja
huvitegevus, õpilaste sujuv üleminek järgmisele etapile, personali jõustamine);
eelmise aasta töö kokkuvõttest (rakendunud tervikõpe);
liikluskasvatust toetavatest tegevusest (kooli korraldatavad liikluskasvatusalased
tegevused, osalemine Maanteeameti korraldatud üritustel ja kampaaniates);
õppenõukogu tegevusest.

2020/2021 õppeaasta läbiv teema on Liikumine ja sport – tervisliku eluviisi alus.

Otsus: Hoolekogu võttis info teadmiseks
3.

Direktor tutvustas muudatusi õppekavas:
- ainekavad on kaasajastatud;
- üle on vaadatud ja muudetud/ täiendatud kasutatavaid õppematerjale, lisatud
interaktiivseid keskkondasid;
- õppekava üldosa on süstematiseeritud, arvestades põhikooli riikliku õppekava §24
p 6 esitatud nõudmisi.
Kõige olulisemad muudatused üldosas:
 Välja on toodud eritoeklassi tunnijaotusplaani miinimum
 Kehalises kasvatuses toimub poiste ja tüdrukute eraldi gruppide
moodustamise tundideks vastavalt võimalustele ja vajadustele
 Muutunud on valikained LÕKis: draama asendunud ujumisega, arvutiõpetus
LÕKis digioskuste õppega
 Tugiteenuste loetelu on välja jäetud, kuna need on ajas muutuvad ja
kättesaadavad koolikodulehel
Otsus: Hoolekogu võttis info teadmiseks ja kooskõlastas

4.

Õpilaste piirarvu erandkorras suurendamine
Direktor selgitas ja põhjendas vajadust suurendada õpilaste arvu järgmistes
klassides:
4.v – 7 õpilast (norm 6 õpilast)
4.m -7 õpilast (norm 6 õpilast)
5.a – 13 õpilast (norm 12 õpilast)
8.v – 7 õpilast (norm 6 õpilast)
7-8.m – 7 õpilast (norm 6 õpilast)
9.a – 13 õpilast (norm 12 õpilast)
Hoolekogu arutas ja kaalus argumente ning nõustus suurendama õpilaste piirarve.
Kooli poolt on kinnitus, et juhul kui tekib probleeme, leitakse võimalusi sobivama
õppekorralduse näol. Soovitus vastavate klasside lapsevanemaid täiendavalt
informeerida.
Otsus: Hoolekogu võttis info teadmiseks ja kinnitas

5.

Õppe- ja töökorraldus Covidi-tingimustes
Direktor tutvustas plaani, kuidas kool toimetab Covid juhtumi korral koolis,
arvestades haridusasutustele tehtud leevendustega. Leevendused on seotud vaid

koolisiseste juhtumitega ning ei laiene koolimajast välja, st lähikontaktsed ei tohi
osaleda teistes tegevustes – käia väljaspool kooli huviringides, kinos, teatris
Nakkusjuhtum väljaspool kooli: üldised karantiinireeglid
Personal: vaktsineerimata töötajad testivad kord nädalas
Hoolekogu kuulas ära direktori ülevaate tegevustest ja ressurssidest, hindas kooliõe
koormust ning võttes arvesse, et erivajadustega laste koolist on ära võetud teine
kooliõde teeb ettepaneku taastada 2 kooliõe ametikoht esimesel võimalusel
Otsus: Hoolekogu võttis info teadmiseks

6.

Jooksvad küsimused - kodunduse tundide raha
Direktor tegi ettepaneku kinnitada kodunduse tunni tarvis kogutava raha summaks 7
eurot perioodis (aastas on meil 5 perioodi). Kogutav raha läheb toiduainete
ostmiseks, raha kasutuse kohta peab õpetaja tabelit ja kogub ja säilitab kõik
ostutšekid. Kindlasti on vajaminevaid aineid ühiselt soetada mõistlikum kui hakata
väikeste koguste kaupa õpilaste vahel jagama. Lisaks võib sel puhul mõni vajalik aine
puudu jääda (õpilane puudub sel päeval koolist). Kodunduse tunnis valmistavad
õpilased toitu iseendale.
Otsus: Hoolekogu võttis info teadmiseks ja kinnitas
Järgmine Hoolekogu koosolek toimub 8. detsembril kell 17.00

