Tallinna Tondi Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 1
Koosoleku aeg: 8.detsember 2021
Algus 17:10, lõpp 18:50
Koosoleku koht: Tondi 40, Tallinn
Osalejad: Chris-Helin Loik (koosoleku juhataja), Margus Kaasik, Ove Ant, Kati
Sikk, Sirli Väinsar (kooli direktor), Heidi Sild ( õpetajate esindaja).
Puudusid: Kristel Geine
Protokollis: Heidi Sild
Päevakava:
1. Hoolekogu liikmete tutvustus.
2.

I poolaasta, mis muudatused on toimunud ja mida II poolaasta plaanitakse

3.

Covid- ja testimine

4.

Muudatuste kooskõlastamine kooli dokumentides

5.

a.

Toimetulekuõppe vähendatud tunnijaotusplaan (tundide miinimumarv)

b.

Tallinna Tondi Kooli vastuvõtu korra muutmine

Jooksvad küsimused

1. Sellest õppeaastast on hoolekogu liige ning õpetajate esindaja Heidi Sild. Kõik
liikmed tutvustasid end lühidalt.
2. Direktor tutvustas I poolaasta käivitunud muudatusi. Nendeks on:
● Lisaõpe toimetuleku eriklassidele. Pilootprojektis osaleb 3 noormeest ja 1
neiu, kõik on hästi kohanenud uute olukordadega. Noored toimetavad
päevakava alusel. Teevad palju praktilisi töid kooliaias, kus neil on kindlad
kohustused nt. lumekoristus, pesuvahetus jm.
Uue õppekava valmimisel vastutab L. Mae.
● Muudatused päevakavas. Klassid söövad hajutatult, tunniplaan on paindlikum
ning õpilased ja õpetajad on kohanenud.
● PCS-sümbolite laiem kasutatus. Lihtsustatud õppes väljendub see kasutus
sotsiaalsete lugude, mille kaudu saab käitumist toetada ja korrigeerida.
● Õpetajate avatus ja valmisolek õpetada erineva tasemega õpilasi, näiteks
toodi kehalist kasvatuse tundide mitmekülgsust.
● Uute töötajate sisseelamise toetamine.Töötajate erialane ja emotsionaalne
toetamine. Sellel õppeaastal alustas 8 õpetajat, kellel täitus 100 päeva koolis,
neid juhendab ja toetab mentor.
● Andmete kogumise süstematiseerimine. Töötajad kasutavad Googel Drive ja
linnatöötajate portaali.
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●

Abide IT-alased koolitused. koolitusi viivad läbi abid ise nn kolleegilt kolleegile
formaadis ning infojuht abistab.
Direktor tutvustas, millega tegeletakse edasi.
● Vanemate kooli käivitamine nt koolitused vanematele;
● Sisekoolituste süsteemi parendamine;
● jätkuõppeks valmistumine vanema astme algusest ( alates 6.klassist);
● õppekava pidev kaasajastamine;
● oote teemad. etteteatamine ja ootele tagasi registreerimine. Pikapäeva
nimekirjad tuleb teha varakult.
Otsus: Hoolekogu võttis info teadmiseks. Lisades, et lisaõppe pilootprojektis osalevatele
noorte lapsevanemad võiksid saada rohkem tagasisidet, nädala jooksul toimuvatest
sündmustest või märkamistest. Mõttekoht, kas teha fookusgrupp ootele registreerimise
paremaks muutmiseks.
3. Covid. Personal on valdavalt vaktsineeritud. Direktor tutvustas testimise kulgu koolis.
Testimine on esialgu planeeritud kuni veebruari lõpuni. Testimine toimub 1 korda
nädalas ( soovitavalt esmaspäeviti).
Kindlaks on määratud tegutsemine positiivse tulemuse korral. Õpilane suunatakse
kooliõe juurde, kus kooliõde teeb kordustesti. Positiivse kordustesti korral võetakse
ühendust vanemaga. Lähikontaktsed lähevad vajadusel karantiini peale positiivset
PCR-testi.
Teavitamine. Positiivne kiirtest, kooliõde teavitab vanemat ja palub minna PCR-testi
tegema. Teised õpilased ja töötajad jätkavad tavapäraselt. Positiivne PCR-test,
direktor teavitab lähikontaktseid. Lähikontaktsete kogumist koordineerib
õppealajuhataja.
Otsus: Hoolekogu kiitis heaks ja võttis info teadmiseks.
4. Muudatuste kooskõlastamine kooli dokumentides
a.
Toimetulekuõppe vähendatud tunnijaotusplaan (tundide miinimumarv).
Nädalas 20 tundi. Suurendatakse 6.-7.kl ja 8.-9.kl tööõpetuse osakaalu, mis on
lõimitud aianduse, kodunduse ja käsitööga.
Otsus: Hoolekogu kooskõlastab õppekava toimetulekuõppe eriklasside tunnijaotuse
muudatuse.
b.
Direktor Sirli Väinsar tutvustas kooli vastuvõtu korra muutmise ettepanekuid,
neist peamised:
●
●

●
●

muudetakse korra nime: Tallinna Tondi Kooli vastuvõtu tingimused ja kord
täpsustatakse ja täiendatakse kooli astumiseks esitatavate dokumentide nimekirja
(mh: 1.klassi astumiseks: koolieelses lasteasutuses käiva lapse puhul
koolivalmiduskaart või pedagoogilis-psühholoogiline iseloomustus koolieelsest
õppeasutusest);
täiendatakse lapse koolist väljaarvamise korda (vanem peab koolile esitama kirjaliku
avalduse);
täpsustatakse 1. ja 2. lisa-aasta õppesse ja lisaõppesse astumise tingimusi;
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●

täiendatakse millistel tingimustel määrab õpilasele õpingute jätkamiseks sobiliku
klassi kooli õppenõukogu;

Hoolekogu andis soovituse täpsustada kooli astumisekse vajalike dokumendite nimekirja
sõnastust ning lisa-aasta 1. ja 2. aastale võtmise tingimuste sõnastust.
Otsus: Hoolekogu kooskõlastas Tallinna Tondi Kooli vastuvõtmise tingimused ja korra.

5. Jooksvad küsimused. Jõulupeod toimuvad õues. Lapsevanemad on oodatud
kontserdile, täpsem info klassijuhatajatelt.

Järgmine Hoolekogu koosolek toimub 13.aprill 2022, kell 17.00
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