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Hoolekogu koosolek algas Anneli Korela ülevaatega 7. ja 8. klasside õpilaste seas läbiviidud
küsitluse tulemuste kohta. Küsitlus puudutas lennupõhist õpet ning sellega seotud positiivseid
ja negatiivseid kogemusi. Tulemustest selgub, et lennupõhisusel on nii pooldajaid kui
vastaseid, ning sellest sõltuvad meeleolud ja käitumine klassis nii õpilaste, õpetajate kui ka
lapsevanemate poolt. Iga lend on ise nägu.

1. Toitlustaja hange
Hankel tegi pakkumise 4 ettevõtet. Hetkel toimub dokumentide vastavuse kontroll ja
kvalifitseerumise hindamine, peale mida kutsutakse kokku komisjon, kuhu kuulub ka
hoolekogu esindaja.

2. Saksa keel
Saksa keele küsimus on olnud arutusel mitmel hoolekogu koosolekul. Mõnes lennus on väga
vähe soovijaid ning rühma ei avata. Samas on kurdetud probleeme klassidistsipliiniga antud
aines, mis samuti võib tegelikke soovijaid keelevaliku juures ümber mõtlema panna.
Teisalt on avaldatud soovi saksa keele ringi loomise ja ringis osalemise kohta. Eelmisel aastal
jäi ring loomata vähese huvi vs vähese reklaami tõttu.
Siit tekkis üldisem arutelu ringide toimumise teavituse osas. Oodatakse aktiivsemat reklaami
sügiseti.

3. Kontrolltööde kattumine
Teemaalgatus oli ajendatud lapsevanema murest aegajalt asetleidvatest olukordadest, kus
ühele päevale on määratud mitu kontrolltööd, kuigi seaduse järgi seda teha ei tohi.
Tunnistati, et seda tõesti ette tuleb, kuid mitte õpetajate kiusu, vaid asjaolude kokkulangemise
tõttu. Sellele pööratakse tähelepanu ning üritatakse vältida.

4. Praegused 1. klassid – ülevaade
Uuriti, kuidas läheb praegustel 1. klassi õpilastel ning kas väikese klassi moodustamine on
andnud oodatud tulemusi. Kooli juhtkonna sõnul oli väikese klassi moodustamine õige samm
ning vaatamata mõningatele raskustele saavad lapsed ja õpetajad olukorraga kenasti hakkama.

5. 6. klasside koosolek – ülevaade
Hiljuti toimus 6. klasside lapsevanematele koosolek lennupõhise õppe teemal. Oli
konstruktiivne koosolek, kus arutati üleskerkinud küsimusi ning õpetajad tutvustasid oma
visiooni koostööst.

6. Vanematekogu
Vanematekogu loomiseks koostab hoolekogu tegevusplaani, selleks tulevad hoolekogu
liikmed eraldi kokku veel enne järgmist õppeaastat. Plaani ja mõtteid tutvustatakse õppeaasta
alguses kooli üldkoosolekul.
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