Tallinna Kivimäe Põhikooli lastevanemate üldkoosoleku protokoll
Kuupäev: 28.09.2017
Koosoleku algus kell 18.00
Koosoleku lõpp kell 19.00
Päevakord:
1. Koosoleku päevakorra kinnitamine, protokollija valimine
2. Ülevaade 2016/17 õa õpitulemustest, koolielu 2017/18 õppeaastal
3. Vanemate poolt esitatud hoolekogu liikmete valimised
4. Kivimäe kool 85 ja Nõmme kultuurilugu, lektor Piret Loide
Protokoll:
1. Koosoleku päevakorra kinnitamine, protokollija valimine
Üldkoosolek kinnitas päevakorra. Muudatusettepanekuid ei olnud.
Koosoleku protokollijaks valiti Lehti Rauk.
2 Ülevaade 2016/17 õa õpitulemustest
Direktor esitas ülevaate Kivimäe kooli 2016/17 õppeaasta õppetöö tulemustest:
01.09. 2016.a oli koolis 366 õpilast. Võrdlevalt: 2015.aasta 1. septembril alustas 354 õpilast,
2014.aasta 1. septembril alustas 339 õpilast. 1. septembril 2017. a alustas meie koolis
õppetööd 370 õpilast.
2016/17 õppeaastal lõpetas klassi 359 õpilast. Kiituskirjaga lõpetasid 1. – 9. klassi 89
õpilast, mis on 25% kooli õpilaste arvust. Nende hulgas on ka 3 põhikooli kiitusega lõpetanut.
Põhikooli lõputunnistus anti välja 32-le kõigile 9.kl õpilastele. Enamik neist õpib edasi
valitud koolides.
Märkimisväärsed on aineolümpiaadide piirkondlikus voorus osalenud õpilaste heatasemelised
tulemused. Põhjalik ülevaade on kooli Majalehes ja kodulehel.
Tasemetööd:
6.klassi e-tasemetöö eesti keelest sooritati 100% edukusega, mis on pisut kõrgem Eesti
keskmisest. Matemaatika e-tasemetöö oli raske, edukuse protsent meie koolis oli 55,6%, Eesti
keskmine 70,5 %.
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse e-tasemetöö sooritamise kvaliteet oli koolis 66,7%, riigi
keskmine 55,7% ja edukus vastavalt meil 100%, riigi keskmine 95,6%.
Loovtööd:
Õpilaste tööd on olnud erinevatest valdkondadest, väga sisukad ja huvitavad. On ka
uurimuslikke loovtöid ja oma kätega valmistatud esemeid. Tänu suurele koostööle kodu ja
kooli vahel on olnud mitmeid juhendajaid ka väljastpoolt kooli, mis omakorda rikastab
silmaringi ja suurendab koolipere tunnet.
Koolielu 2016/17 õppeaastal:
Tunnustamine:
- koolile omistati tiitel „ Turvaline kool 2017“,
- tunnustus Tallinna teenetemärk omistati õpetaja Liivi Sagarale,
- aastaõpetaja tunnustus Margus Pillau (varem Maarika Laiv ja Reet Markus, Piret
Karus),
- osalemise eest Tallinna lasteaedade Etnoprojektis.
Mis tehtud:
- laulukooride osalemine laulupeol,
- seikluspargi rajamine,
- mobiilsed arvutiklassid (2tk),
- remont koridorides,
- koolil kaks lauatennise lauda,
- ühesugused sussikotid v majas,
- eÕpilaspileti rakendus,

-

robootika ring, lastekoor,
kooli 85. aastapäeva ettevalmistamine, kokkutuleku korraldamine, vilistlaskoor,
külalisesinejad,
- juubelialmanahh, Majaleht 2017 ja 2 kunstikalendrit (2017 ja 2018).
Kokkuvõte:
Arvestades ainevõistluste, tasemetööde ja eksamite tulemusi, õpetajate eneseanalüüsi ja
rahuloluküsitluste kokkuvõtteid ja tuginedes õppetöö aasta kokkuvõttele võib 2016/17 õa
kooli õppe-ja kasvatustööd hinnata hindega „hea”.
Koolielu 2017/18 õppeaastal
Trimestrid: kokkuvõttev hinne 30.novembril, 23. veebruar, 12.juunil.
2017/2018. õppeaasta koolivaheajad:
•
•
•
•
•

vaheaeg 21.–29. oktoober 2017;
vaheaeg 23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018;
vaheaeg 24. veebruar – 4. märts 2018;
vaheaeg 21. aprill – 1. mai 2018;
vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 13. juuni – 31. august 2018.

Mis teoksil
- kooli 85. aastapäev: almanahh, kalendrid, loengud, tunnid vilistlastega, kooli lugu,
15. novembril pidulik juubeliaktus koolperele,
- uued ringid- tütarlaste moedisaini ja käsitööring,
- ülekoolilised ettevõtmised: jõuluturg dets alguses, Teeme ära talgud, jõulu-ja
emadepäeva kontsert, isad-emad koolitunnis, spordipäevad, kooli mesi jne,
aktiivõppepäevad,
- kooli vara hoidmine ja kodukord, remont,
- liiklus ja jalgrattad.
3. Vanemate poolt esitatud hoolekogu liikmete valimised
Vanemate esindaja(d) tuleb valida hoolekogusse üldkoosolekul avaliku hääletamise teel.
Kandidaatide nimekirja kantakse kandidaatide nimed, kes annavad oma nõusoleku.
Nimekiri oli avatud kuni 27.09.
Kivimäe kooli lastevanemate hoolekogusse 2017/18 õppeaastal kandideerisid kolmele kohale
kolm lapsevanemat:
Esme Liive (5.a kl õpilase vanem), Annika Silde (4.a kl õpilase vanem), Tiit Kruusalu (6.b ja
8.a kl õpilase vanem).
Kandidaadid tutvustasid endid ja põhjendasid oma soovi teha koostööd kooli hoolekoguga.
Koosoleku juhataja ettepanek: hääletada vanemate esindajad hoolekogusse ühtse nimekirjana:
Esme Liive, Annika Silde, Tiit Kruusalu.
Eelpool nimetatud vanemate poolt hääletasid kõik üldkoosolekust osavõtnud,
vastu ja erapooletuid ei olnud.
Koostöö majandusvaldkonnas on olnud tegus. Kooli 85. aastapäeva korraldamise käigus on
hoolekogul kavas toetada kooli SA tegevust.
5. Kivimäe kool 85 ja Nõmme kultuurilugu, lektor Piret Loide.
Otsused:
1. Üldkoosoleku protokollijaks valiti Lehti Rauk.
2. Üldkoosolek kuulas ära 2016/17 õppeaasta kokkuvõtte ja võttis teadmiseks kooli
2017/18 õppeaasta üldtööplaani.
3. Lastevanemate esindajatena valiti Tallinna Kivimäe Põhikooli hoolekogu liikmeteks
Esme Liive, Annika Silde, Tiit Kruusalu.
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Koosoleku juhataja:
Maie Sepp

/allkirjastatud digitaalselt/
Protokollija:
Lehti Rauk

