Tallinna Kivimäe Põhikooli 2015/2016 õppeaasta õppenõukogu protokoll nr 3

Tallinn 16.03.2016.a
Algus kell 15.00, lõpp kell 16.00
Juhatas: Maie Sepp
Protokollis: Liivi Sagara
PÄEVAKORD:
1. Õppenõukogu nr 1 otsuste täitmisest
2. III veerandi õppe-kasvatustöö analüüs
3. Tugisüsteemide rakendumine, tegevuse analüüs
4. Koolikorralduse muudatused 2016/ 17 õa
5. Üldküsimused
OTSUSED
1. 17.12. 2015.a õppenõukogu otsuste täitmisest
1.1 III veerandil toimusid kolmepoolsed kohtumised klassijuhataja, aineõpetaja ja
puuduliku veerandihinde saanud õpilastega. Kaasati vanemad. Vestluste tulemusel
selgitati välja õpiraskuste põhjused. Puuduliku hindega õpilastel oli kohustuslik käia
individuaaltundides.
1.2 Koolist palju puudunud 8.b klassi õpilased saavad õpi-ja sotsiaalabi erinevatelt
koolivälistelt spetsialistidelt.

1.3 Õppenõukogu ettepanek muuta kooli hindamisjuhendit sai kooli hoolekogu (30.01.16
protokoll nr 3) ja õpilasesinduse (27.01.16 protokoll nr 15) kooskõlastuse.
2. III veerandi õppe-kasvatustöö analüüs
Õppetegevuse korraldamise ja tugitegevuste määramise eesmärgil toimub IV veerandi
alguses õppenõukogu protokollis nr 3 päevakorrapunktis 2 nimetatud õpilaste, nende
vanemate ja aineõpetajate ümarlaud direktori osavõtul. Individuaaltundides käimine on
õpilastele kohustuslik.
3. Tugisüsteemide rakendumine, tegevuse analüüs
3.1 Õppenõukogu protokollis nr 3 päevakorrapunktis 3.1 nimetatud õpilased jätkavad
koduõpet lapsevanema soovil õppeaasta lõpuni.
3.2 Võttes aluseks haridus-ja teadusministri 15.12.2015 vastu võetud määruse nr 54
Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja
läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord
ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste
analüüsimise tingimused ja kord
selgitada koostöös HEV koordinaatori ja aineõpetajatega
välja eritingimusi
vajavad õpilased. Tähtaeg 18.04.2016.

4. Koolikorralduse muudatused 2016/ 17 õa
4.1 Muudatused kooli hindamisjuhendis:
Jaotada õppeaasta trimestriteks ja määrata kokkuvõtvate hinnete andmise kuupäevad
alljärgnevalt:
• I trimestri kokkuvõttev hinne: 1. detsembriks;
• II trimestri kokkuvõttev hinne: 1. märtsiks;
• III trimestri kokkuvõttev hinne: õppeperioodi lõpuks (täpne kuupäev oleneb
HTM määrusest).
4.2 Muudatus tunnijaotusplaanis:
Ettepanek: 2. ja 5. klassis lisada arvutiõpetus ühe nädalatunniga. Otsus, missuguste
õppeainete tundide arvu vähendatakse, võetakse vastu järgmises õppenõukogus.
4.3 Kooli komplekteerimine:
Kahe esimese klassi avamise korral toimub kolmandate klasside õppetöö II vahetuses.
5. Üldküsimused
5.1 Turvalisuse ja tervisekuu- aprill
• 11.-12.04 esmaabikoolitus 8.-9. klassile;
• 21.04 tuleohutuskoolitus;
• 25.-29.04 südamenädal;
• 28.- 29.04 turvalisus internetis 9.kl.
5.2 Majaleht ja kooli kunstikalender
• Majalehe materjalid salvestada sisenetti 22.04;
• Kooli kunsti-ja käsitöökalender 2017 ja 2018 seoses kooli 85. aastapäevaga:
materjalid salvestada septembris 2016;
5.3 Muud kuupäevad
• Kooliöö 7.-9.klass: 29.04;
• 8. klassi loovtööde kaitsmine:16.-18.05.

