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Osalejad: Anna Gretšenko (1. klassid), Marju Mik (2. klassid), Reet Aljas (3. klassid), Marko Laving (4.
klassid), Mare Müürsepp (tavaklasside õpetajad), Margit Šein (väikeklasside õpetajad), Aivar Ormus (3.
klassid), Leelo Tiisvelt, Liina Savolainen, Siiri Alamaa.
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2. Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatustele
3. Arvamuse andmine kooli õppekava muudatustele
4. Arvamuse andmine sisehindamise korrale
5. Ümberkorraldused õppe- ja kasvatusprotsessis seoses COVID 19 ohu kestmisega
6. Jooksvad küsimused
…
1 Arvamuse andmine õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta
Leelo Tiisvelt tutvustab dokumenti muudatust, mis puudutab toimetulekuõppel õppivaid õpilasi.
Anna Gretšenko küsimus: kas õpetajatel on vestluse läbiviimiseks ühtsed reeglid? Estluse pikkus,
küsimustiku täitmise aeg.
Leelo Tiisvelt: õpetajatele on üldiseks aluseks seesama kõnealune dokument, põhimõtted on kõigil samad,
seejuures pole taotlust, et õpetajad detailides kõike ühtmoodi teeks.
Rohkem küsimusi hoolekogu liikmetele ei ole.
Otsus: Nõustuda Õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord sisseviidud
muudatustega esitatud kujul.
2 Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatustele
Leelo Tiisvelt tutvustab kodukorda sisseviidud muudatusi. Seoses vajadusega õpilaste liikumist ja
kogunemist kooli ruumes hajutada on muudetud päevakava, söögivahetunde on senise kahe asemel kolm.
Hoolekogu liikmed on dokumendiga eelnevalt tutvuda saanud ja küsimusi kellelgi ei ole.
Otsus: Nõustuda Randvere Kooli kodukorraga esitatud kujul.
3 Arvamuse andmine kooli õppekava muudatustele
Siiri Alamaa tutvustab õppekava üldosasse ja ainekavadesse sisse viidud täpsustusi ja muudatusi. Mõni
erinevus on tunnijaotusplaanis (arvutiõpetus, võõrkeel). Ainekavadesse on lihtsustatud õppe puhul lisatud
ainesisu. B-võõrkeele mahu suurenemise tõttu on täiendatud õpitulemuste loendit.
Anna Gretšenko küsimus: kas koolis on kavas muuta hindamisskaalat? Randvere kooli hindeskaala A ja B ja
järgnevate tähtede tähendus erineb paljudes muudes koolides kasutatavast ja nõuab kodudes tihti selgitamist.
Kooli juhtkond leiab, et erinevate skaaladega kohanemine on õpilastele arendav.
Otsus: Nõustuda Randvere Kooli õppekavas sisse viidud muudatustega esitatud kujul.

4 Arvamuse andmine Randvere Kooli sisehindamise korrale
Leelo Tiisvelt tutvustab sisehindamise korda ja sellesse sisseviidud muutusi. Hoolekogu liikmed on
materjaliga tutvunud ja küsimusi kellelgi ei ole.
Otsus: Nõustuda Randvere Kooli sisehindamise kord sisse viidud muudatustega esitatud kujul.

5 Ümberkorraldused õppe- ja kasvatusprotsessis seoses COVID 19 ohu kestmisega
Leelo Tiisvelt tutvustab kooli pidajaga ning koolis läbiviidud arutluste tulemusel valminud
ümberkorralduste dokumenti. Arutelu tõusetub selles osas, kuidas ja miks peaks lapsevanematele esitama
deklaratsiooni, millele need allkirjutaksid. Deklaratsiooni sisu on selles, et lapsevanem võtab endale
vastutuse saata kooli ainult terve laps.
Marko Laving: küsimus desovahendite kättesaadavusest kooli ruumes. Vastus: need on igas klassi- ja
tööruumis.
Mare Müürsepp: kuidas on reguleeritud lapsevanemate liikumine kooli ruumes nakkusohtliku olukorra
jätkudes? Vastus: ümberkorralduste loendisse lisatakse punkt, et lapsevanem siseneb kooli ainult eelneval
kokkuleppel õpetaja vm kooli töötajaga.
Marko Laving: deklaratsiooni saatmist lapsevanematele võiks kasutada ühtlasi selleks, et täpsustada
kontaktandmeid.
Kool lisab kontaktandmete ankeedile ka tervise punkti.
6 Jooksvad küsimused
Anna Gretšenko küsimus hoiab ülal varem alustatud arutelu logopeedi teenuste osas: kas koolil on algavaks
õppeaastaks logopeed? Vastus: jah, tööleping on sõlmimisel, esialgu 1x nädalas.
Anna Gretšenko: kas on toimunud küsitlus pikapäevarühma vajaduse kohta peale senist kellaaega?
Vajadusel võiks töötada tasuline pikapäevarühm.
Liina Savolainen: praegu pole veel täpsustatud ringide toimumisse puutuvat, kuna alles on oodatud üldse
COVID tingimustes koolitööle kehtestatud suuniseid.
Hoolekogu teeb ettepaneku teha lapsevanematele küsitlus, et selgitada, kui palju oleks lapsevanemaid, kes
sooviks tasulist teenust peale tavaaega kuni tööpäeva lõpuni.
Marko Laving: pikapäevarühm võiks olla mõne MTÜ algatus.
Reet Aljas tänab hoolekogu liikmeid õppeaasta jooksul tehtud töö eest.
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