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Päevakord: 

 

1. Kõrveküla Põhikooli rahuloluküsitluse kokkuvõte ja tulemuste tutvustus, Karin Kilk. 

 

Rahuloluküsitlus viidi läbi kevadel 2022.a. Küsitlusele vastas 22% lapsevanematest ja 32% 

õpilastest. Keskmist vastajat ei ole, pigem äärmused (kes on kõigega rahul, kes üldse 

mitte).  

 

Üldiselt tuli vastustest välja, et Kõrveküla Põhikooli peetakse edukaks kooliks. Vastuseid 

põhjendati hästi ja põhjalikult, kuid siinkohal juhitakse tähelepanu viisakamale suhtlusele. 

Kool on siiski ametiasutus, mõtle enne, kui e-kirja või arvamuse teele saadad! 

 

Suhteid koolis hinnati hindega 4. Edukaimaks valdkonnaks peeti klassijuhatamist, 

murekohaks üleüldine sallivus. Koolis on 2 sotsiaalpedagoogi, kes tegelevad murede ja 

probleemidega. 

 

Koolis hinnatakse teadmisi!  

 

Riietust peetakse oluliseks, siit tuli välja sallimatus välimuse osas. Riietus võiks olla 

viisakas, mitte liialt napp. 

 

Infoliikumist peeti üsna heaks.  

 

Kindlasti jääb Kõrveküla Põhikoolis kehtima numbriline hindamine. Kooli kodulehelt on 

leitav ka uus hindmaisjuhend. Kool läks käesolevast 2022/2023 õppeaastast üle 

trimesterõppele. Esimesel klassil ei ole I trimestril numbrilist hindamist. Uuenenud on ka 

järelevastamise süsteem. X e-koolis tähendab tegemata tööd. Hinnet 1, 2 või X on aega 

vastata 10 tööpäeva. 10 tööpäeva hakkab lugema hetkest, kui laps on tulnud kooli tagasi. 

Trimestri hinnet on võimalik parandada järgmise trimestri jooksul. Hinde vaidlustamise 

kord: aineõpetaja poole pöördumine -˃klassijuhataja-˃ õppealajuhataja-˃ direktor. 



Kõige viimases hädas, kui eelnevad osapooled on läbi käidud pöördu alles Haridus- ja 

Teadusministeeriumisse. 

 

Digiõpe pigem mitte. 

Hilisem tundide algusaeg, kindel EI. 

 

Õppetöö läbiviimine sai hindeks 4.1. III kooliastmes on tasemerühmad ehk temporühmad. 

Liiga vähe vs liiga palju kodutöid. 

Videosilla kõrvalmõjud: võitjad ja kaotajad. 

 

Ettepanek: andekate laste toetamise teema üheks lapsevanemate mõttetalgute teemaks? 

 

Lapsevanematele tähelepanuks: aidake noori õpetajaid, andke neile aega sisseelamiseks! 

 

Toodi välja ka, et laps koolis ja kodus ei ole 1:1. 

 

Spordiringidega ollakse koolis rahul. Samuti oldakse rahul ka uue koolimajaga. 

Koolitoiduga ei olnud küsitluses vastanutest paljud rahul, kuid sellega tegeletakse ja asi 

paraneb. 

 

Õpetajad soovivad USALDUST. 

 

Kokkuvõte rahuloluküsitlusest pannakse üles ka Kõrveküla Põhikooli kodulehele. 

 

2. Hoolekogu liikmete tutvustus, Meelis Villems. 

Loeti ette hoolekogu liikmete nimed. Lisaks anti teada, et hoolekogul on olemas oma e-

maili aadress hoolekogu@korve.edu.ee. Hoolekogu hõikas välja, et lapsevanemate 

mõttetalgute pidamiseks saab tõenäoliselt 2023.a jaanuarikuu teine pool. 

 

 

3. Kooli riietehoius on välja pandud kaotatud ja leitud riided, spordijalatsid jm. Paluti 

lapsevanematel pilk peale visata. 


