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Piievakord:
1. Tartu Descartes'i Kooli hiidaohu olukorras tegutsemise plaani muudatustega tutvumine,
arvamuse avaldamine
2. Kohapeal algatatud ktisimused
Kohal viibis 8 hoolekogu liiget 13st. Hoolekogu ei olnud otsustusv6imeline, tihiselt otsustati,
et viiakse koosolek liibi ning arutatakse vajalikke ktisimusi. Otsuseid vastu ei v6etud.

Piievakord:

1. Tartu Descartes'i Kooli hiidaohu olukorras

tegutsemise .plaani muudatustega

tutvumine, arvamuse avaldamine
o Ettepanek - eemaldada tuleohutuse dokumendist Aivar Karuse nimi, kuna ta ei ole
enam kooliga seotud.
Vastus: Kuiv6rd on tegemist on kehtiva dokumendiga, siis ei saa seda muuta, kui
dokument kaotab kehtivuse, siis koostatakse uus nimedeta. Mdistlik oleks siduda
ametikohaga.

o

Ettepanek: lisada plaani NadeZda Fessai ja Eva M6tshtirg'i telefoninumbrid
Vastus: tehakse dokumendi ldplikul kinnitamisel

o

Ettepanek: muuta kriisimeeskonna lisas s6nastust: ,,Keegi juhtkonnast" vastavalt:
,,Juhtkonna liige"
Ettepanek: uurida plaani punkti 1.4.3 - tegevused enne vdimalikku ohuolukorda. Kas
siin on mdeldud terve klassiga vdi ka siis, kui liiheb iiks dpetaja tihe 6pilasega - kuna

.

vdtta kaasa teine tiiiskasvanu?

o

Ktisimus: 4.2.2.1- Kuidas on klasside nimekirjadega - kas on igas klassis olemas?
Vastus: Arutasime, et kdigil on oma nimekiri olemas, kasvdi miirkmikus, et on
v6imalus nimekirja kontrollimiseks. Mobiiliside toimib - elektrooniline vOimalus on
olemas. 6petajad kiiisid ka viilja vdimaluse kasutada Mobi-keskkonda, sest sealt saab
otse iihendust v6ttaia sdnumeid saata.

Ettepanek: plaanis on dpilaste lahter ttihi kohas, kus mainitakse 6pilase surma
viiljaspool kooli, ka seal v6iks olla 6pilase tegevus - ettepanek lisada: ,,Helista 112",
kuivdrd mujal see juba on olemas.
Ettepanek: Kasutada ka naaberkooli (Tar1u Hansa Kool) baasina - v6iks selle ka
lisada vdi mdtetena hoida plaanis. Samas vdiks olla regulatsioon, kas ja kuidas see
toimub.

Vastus: S6ltumata ilmast v6iks olla esimene kogunemine l2ihedal ja pikema
kogunemise korral edasi liikuda liikumine on raskemini hallatav, pigem
esmakogunemine kokkulepitud koolitimbruses ja siis liigutakse kollektiivselt edasi.
Ka tuletdrjedppustel on soovitatud esmalt koguneda kooli juures ja siis edasi liikuda
Ettepanek: lisada Lisa 1 Punkt 4.3. - Kogu personali teavitamine - "suusdnaline v6i
kooliraadio teel" veel vdimalusi: veebilist v6i panna 16ppu jne, et antud loetelu ei
oleks nii l5plik, kui hetkel on.
Lisa 4 Sekkumise kava: Punkt 3 - nduanne sekkujale - palju on ,,B"-sid, kes see on,
liiga palju - hakkab segi minema ning ei ole lahti kirjutatud, kes v6i mis see on.
Ettepanek: lahti kirjutada, kes/mis on B (kdrvalasuv klass, koduklass). Sdnastus tile
vaadata just kellelgi, kes ei ole asja sees, siis on vdimalik luua arusaadavust.

INFO: Eelmine kord oli juttu iikkri.innaku koolitusest, koolitajaga on koolitus kokku lepitud
augustiks - enne kooliaasta algust. Siis on inimesed puhanud ja hea on taolised teemad l[bi
arutada enne kooli algust.
Hoolekogul rohkem ettepanekuid ei ole, kohalolnud andsid ndusoleku m6ned viiikesed
vead veel iile lugeda ja siis lasta kinnitada.
2. Kohapeal algatatud kiisimused:
2.1. Tiiiiplaan:
Ki.isimused - l2ihtuda moodle-keskkonnas tehtud ettepanekutest. Kas on midagi, mis tahaks
saada kohest reageerimist/on kiireloomulised? Kas on midagi, millest oleme riiiikinud ja mille
v6tame edaspidi plaani?

VASTUS:

e
o
o

T<iritasustamise kinnitamine

Igal aastal korduv teema ka

- jiirgmise koosoleku

-

teema. (plaan 10-11)

arvamuse avaldamine eelarveprojektile

Arvatavasti tuleb tiiiendada

6ppekava annab arvamuse kehtestamiseks

ja

muutmiseks.

o

2019 tuleb uus sisehindamine

-

eelmine sai tehtud 2016 siigisel.

2.2. Kooli kodukorras teha tiiiendused nutiseadmete kasutuse ja energiajookide joomise
osas

o

Nutiseadmed - antud teema on olnud arutlusel 6petajate ja sotsiaalpedagoogiga,
jaanuaris toimunud koosolekul tekkis ettepanek nutiseadmete teemat laiemalt
kiisitleda, mitte ainult lubamise ia keelamise osas, lisaks m6elda ka turvalisusele ja
interneti-hi.igieenile. Ministeeriumil kava lisada pdhikooli 6ppekavasse informaatika,
mis ka neid teemasid h61maks. Kui ainekava tuleb iilevalt poolt, ei pea kool seda

eraldi looma. Interneti ja sotsiaalmeediaga kaasnevad

ohud

6petajad ktill
klassijuhatajatundides ja inimesedpetuse tundides kdsitlevad, kuid teema on laiem.
Keelamise suhtes ollakse kriitlised - kui keelatakse, peab jiilgima, et tiiidetakse.
Vahepeal keeld oli ja lapsed ei istunud vahetundides nutiseadmetes, kuid niitid on iira
langenud. On dpetajaid, kes on vastu, on neid, kellel on rikskdik. Muudatuste
l2ibiviimiseks tuleb kindlasti ka dpilasi kaasata?
Kiisimus dpilasesindusele: kas nutiseadmeid peaks keelama?

Vastus: See on nende jaoks ka suhtluskanal, on ka neid, kes teevad vahetunnis
nutiseadmetes koolitoid. Kindlasti tuleb teema piievakorda v6tta, ktisitleda laiemalt,
keeruline on kontrollida, millal on kasutus sihipiirane, eesmiirk peaks olema mitte
kasutamist viihendada.

Uurida tuleks, kui suurt hulka 6pilasi see probleem haarab. Kas on vtiga laialt levinud
probleem vdi laialt levinud vaid II kooliastmes? Mis vdiks alternatiiv olla? M6ni
vahetund v6iks olla nutivaba?
Arutelu: Mis on vahetunni eesmiirk - lSdgastuda tunni kontsentreeritust keskkonnast.
Ka miing aitab liilituda, kuigi ka liikumine on hea - liikumine ja l66gastus. Ka
miingimine arendab ja vdimaldab tulevikuks oskusi-teadmisi koguda.

.

Energiajoogid: olukord on hullem - koolid peavad otsustama, kas lubada saiakesi ja
energiajooke. Meie saame territooriumil keelata, kuid v2iljapool me reguleerida ei saa.
Kodukord kehtib vaid kooli territooriumil - peaks tegelema teisiti, kuivdrd muudatus
kodukorras ei muuda dpilaste kiiitumises/harjumustes midagi, kui kodus on suhtumine
teine. Ara v6tta ei saa, peaks keelama, selgitama. Kas me suudame kontrollida, mis on
energiajook? V6iks vaadata, kuidas on teistes Tartu koolides, ehk saab sealt ideed - ei
ole vaja igal koolil ise leiutada.
ETTEPANEK: Teha iga-aastaseid vestlusi

ka dpilastega, miks energiajoogid on

kahjulikud ja kuidas edasi - klassijuhataja- v6i inimese6petuse arutelu. Saame koolis
anda teadmist ja uusi viiiirtuseid - viia koolis labi hariv infotund - kus luuakse
temaatilised plakatid, esitlused. Suhkruteema ka tdnapiieval iileval, ehk jduab kohale,
kui seda tuua ise tiles - plakativ6istlus koolis, et Spilasi teavrtada.
Kas dpetaja v6iks teavitada lapsevanemale, et laps joob energiajooki? (m[rkus) Koolil
hea tava mitte tarbida kooli territooriumil (v6ib terviseedendusprogrammi kaasata,
kodukorda?) - teiste koolide praktikaid vaadata. Mdistlik viia liibi viiikeste gruppide
siseseid koolitusi - ri.ihmatriid, kuna m6ju suurem kui suurtel aulaloengutel.
KOOLIJUHI ETTEPANEK: Organiseerime dpetajatele viiikese koolituse, et ka
nemad ise saavad paremini aru ja oskavad ka Spilasi vastavalt suunata ja juhtida
ainetunnis ia klassiiuhatajatunnis.

.

Suitsetamine Suitsetamine on seadusega reguleeritud, aga dpilase kaiistamine ei ole
koolil vdimalik - on vaja kahte tunnistajat, et politseile esildis teha - suitsul6hna
peale ei saa midagi teha. Ka mokatubakas tuleks kooli kodukorda sisse kirjutada
(seadusega keelatud ongi keelatud - aga teema siiski on).
Uf,UfNE, ETTEPANEK - uurida, kuidas on teistes koolides reguleeritud ning
sdnastatud nutiseadmete kasutus, energiajookide sdnastus ja kasutus ning

tubakatoodete sdnastus ja kasutus. Kodukord vajaks uuendamist ning kindlasti tuleks
kaasata ka Spilasi ja 6petajaid. Kodukorraga tutvumine v6iks olla iga kooliaasta alguses
igale klassile! Kodukord (link/dokument) saata iilelugemiseks hoolekogule, panna paika
kuupfiev, milleks see liibi vaadata, ka 6pilased-dpetajad kaasata(kiisitleda), uurida
erinevaid niiiteid. Kodukord on dokument, mis kiiib Spilaste kohta, aga ei reguleeri dpetajate
tood (v.a mdned seadusest tulenevad kohustuslikud punktid). Klassijuhatajad peaksid
tutvustama, sisend oleks hea ka dpilastelt saada. Arvatavasti kooskOlastatud ja kinnitatud
saab septembris - kas teha tiiiesti uus vdi muuta osaliselt. Sdnastamise t6ttu tuleks i.ile
vaadata.

23. Opetajate tiinamine: elutcidpreemia konkurss on viilja kuulutatud. Ka hoolekogu

peaks

oma kirjad juurde lisama.

2.4. Hoolekogu koosolekute protokollid tiles panna.
Kooli kodulehele on piiratud ligipiiiis ja direktor korraldab protokollide tilespaneku (esialgu
siis t6ismahus).

2.5. Kes jiilgib, mis info kodulehele iiles liiheb? Niiiteks kooliuusikute info puhul oli info
kohati vananenud (aastast 2005), koolimiitsi ja vormi puhul ei olnud pildid mitte miitsist ja
vormist ltiks iildgaleriisse.
Vastus: Monitoorime, kuid maht on suur ja alati ei j6ua uuendada. Probleemide korral
p66rduda sekretiiri poole, kes saab muudatusi ise sisse viia v6i potirdub vajadusel arendaja
poole, sest k6iki digusi majas ei ole. V6ib infot saata ka direktorile, kes teab, kellele milline
info saata.
Ettepaneks: Uusi teemakohaseid artikleid kirjutada, et saaks teha viirskeid viiteid. 6petaja,
kes riiiigib pikapiievakoolist, v6iks olla tegelik dpetaja - kaasata 6petajaid ennast. Viirskemat
mahtu juurde luua.

2.6. Juunikuus seminar - tiipsem aeg veel arhitektidega kokkuleppimisel. 10. mai
konverents ,,Muutuv kooliruum". Ka ise sooviksime oelda, milline v6iks kooliruum olla ja
enda ideed-mdtted vdiks olla. et arhitekt iitleb. kas nii saab v6i mitte,
2.7. Uks asi, kus hoolekogu saaks kaasa ltitia

- kahe kooli vanemate aktiiv ja juhtkonnad ja

kehalise dpetajad on kohtunud, et ajutised lahendused spordiviiljakute parendamiseks
teha. Kuigi linn on plaaninud teha seda remondi kiiigus. Plaan on minna kaasava eelarve
plaaniga, lapsevanem Kristjan Karis vaatab spetsialistiga iile platsi, kas oleks vdimalik
paigaldada parem kate ja teha plats kasutuskdlblikumaks, et mdlemad koolid saaksid oma
kehalise tunde seal liibi viia. Lisaks on olnud mdte teha jduviiljak * piirkond pole selge, ka
planeerimisel. Eelmisel aastal sai spordivtiljaku projekt 4. koha, kuigi ettepaiek oli poolik ja
kiirustades kokku pandud, ehk see aasta Snnestub saada vastav summa ning ideed saab
teostada.

Jiirgmine kohtumine:
Kooliaasta algab 3. septembril. 6ppen6ukogu planeeritud 30. augustiks.

Esialgse plaani kohaselt kohtub hoolekogu 28. augustil (eelnevalt veel registreerumine
Doodle-keskkonnas)
Kodukord v6iks olla jiirgmiseks kohtumiseks olemas (uuritud teiste koolide ntiiteid, tehtud
ettepanekuid meie kodukorra muutmiseks). Lisaks ka 6petajate ndusolek ja ettepanekud.

Merle Liivak
Koosoleku juhataja

Kaidi Men5ikova
Protokollija

