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Otsustati:
1. Kooli direktor tutvustas uut kooli õppekava, mis on uus peamiselt üleminekuklassides
(1. kl, 4. kl ja 7. kl). Palju on rõhutud loovusele ja projektõppele. Õppekava on väljas
kooli kodulehel.
9. klassi koormus on seadusega vähendatud 34-lt tunnilt 32-le tunnile ja samas ei ole
võimalik järgi anda õppekvaliteedis ja ka mahus.
Uue seadusega on ette nähtud ka õpilase eneseanalüüs ja selle kirjalik osa pannakse
õpinguraamatu vahele lisalehena. Ühtlasi toetab see ka õpilase kujundavat hindamist,
mida kehtiv riiklik õppekava samuti nõuab.
Uue õppekava väljatöötamisel andsid suure panuse õpetajad ja ka kooli nõukogu.
Ain Valdmann uuris päeviku tulevikumõtete kohta. Direktori sõnul on kolmanda
kooliastme osas arutelu, kas päeviku kohustus jääb või ei.
Maili Kaleininkas ütles, et probleemiks on vanematel õpilastel seoses tundide suure
arvuga koolikkoti raskus. Õpikute arv on suur ja õpikud on rasked. Direktori sõnul on
õpikud ministeeriumi poolt üle vaadatud ja kool korraldab korra aastas ka
kontrollkaalumise, samas on tihtipeale kaasas ka ülearused vahendid, lisaks ka
tunnivälise tegevuse vahendid ja kotid on tõesti rasked. Meelis saaresalu tundis huvi,
kui paindlik on üppekava – kui selgub, et mäned asjad ei toimi, siis mis saab edasi.
Direktor vastas, et kõik vaadatakse kevadel üle ja vajaduses saab teha parendusi. Raul
Malsub uuris esimese klassi koduste tüüde hulga kohta ja tekkis arutelu koduste
õppetööde mahu üle üldisemalt.
Toimus arutelu.
2. Kooli direktor tutvustas nõukogule kooli 2010/2011 õa sisehindamise aruannet.
Õppekava osas toimunud tegevusi tutvustas õppealajuhataja juba augustis
lapsevanemate koosolekul. Direktor tutvustas juhtimisalaseid parendustegevusi ja
eestvedamise alaseid üldisemaid parendustegevusi. Direktor andis ka lühiülevaate

ressursside juhtimisest. Huvikooli direktor Taigur Tooming andis lühiülevaate ka
huvikooli sisehindamise aruandest. Tasuta huviringe huvikoolis ei ole, alates 3.
veerandist on need üle viidud Laagri Kooli koosseisu. Huvikooli direktor tutvustas ka
rahuloluuuringu tulemusi ja muuhulgas sellest tulenevaid parendustegevusi. Õnnestus
osaleda edukalt ka projektis, mille kaudu saadi juurde spordivahendeid. Huvikoolil on
uuest õppeaastast olemas ka uus, eraldi veebileht. Nõukogu võttis informatsiooni
teadmiseks.
3. Direktor tutvustas koolipidaja plaani laiendada kool nelja paralleeliga põhikooliks.
Nõukogu tutvus ehitusprojekti eskiisidega. Ain Valdmanni sõnul on oluline jälgida, et
kogu ehitamine ja laiendamine käiks plaani järgi, et omanikul ei tekiks kiusatust
mõnedest kohustustest taganeda. Aeg-ajalt tundub, et vald omanikuna ei soovi
pakkuda laiendamisele piisavat omapoolset tuge kuigi surub laiendamise plaane
jõuliselt peale. Meelis Saaresalu uuris, kui palju segab plaanitav ehitustegevus
õppetööd. Toimus arutelu.
4. Direktor viitas kooli põhikirjale ja ütles, et oktoobris on tulemas uue koolinõukogu
koosseisu valimine. Nõukogu võttis info teadmiseks.
5. Huvikooli direktor tutvustas lühidalt huvikooli põhikirja, mille koostamise vajadus
tulenes seadusemuudatusest. Nõukogu sai põhikirjaga tutvuda ka eelnevalt. Nõukogu
võttis info teadmiseks
6. Jooksvaid küsimusi ei olnud.
Järgmise koosoleku toimumise ajast teavitatakse nõukogu liikmeid e-posti teel.
Koosoleku juhataja lõpetas istungi.
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