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Võtsid osa: Virginia Ciunite, Laura Tänna, Sirle Võtti, Mariliis Aren, Imre Heinsaar, Liis Rusi,
Veigo Kaaret, Kirke Pindmaa.
Teamsi-koosoleku vahendusel osales Maarja Liidemann.
Koosolekust võttis osa Türi Põhikooli õpetaja Aili Avi, ÕE liige Mia Jasson, direktor Janika
Gedvil ja kooli pidaja poolt valitud, kuid veel kinnitamata hoolekogu liige Kati Nõlvak.

PÄEVAKORD:

1) Ettevõtlik kool - mis see on ja kuidas hoolekogu selle tegevust saab toetada.
2) Koolipoolne info (jooksvad küsimused, arengud teemades, mida eelmisel korral

arutasime).
3) Hoolekogu esimehe info.
4) Hoolekogu tööplaani koostamine.
5) Muu info.

1. Ettevõtliku kooli tegevused

1.1. KUULATI:

Õpetaja Aili Avi tutvustab Ettevõtliku kooli programmi ja tegevusi Türi Põhikoolis. Türi
Põhikool osaleb programmis 2019. aastast alates ning see aitab toetada ettevõtlikkuse
üldpädevuse saavutamist. Aili Avi kirjeldab, kuhu on Türi Põhikool praeguseks jõudnud ja
millised on edaspidised plaanid. Ettevõtliku kooli teemad puudutavad nii otsest õppetööd
(tulemitund), koolis tegutsevaid koostöögruppe, tunnisväliseid ja -üleseid tegevusi kui tegevusi
väljaspool kooli. Samas on viimastel aastatel olnud seoses COVID-viiruse levikuga näha
mõningat tagasiminekut.

Hoolekogu saaks panustada eelkõige ideedega, mida oleks tore koos teha. Tulla Ettevõtliku kooli
meeskonna koosolekule tegevusi planeerima. Ja seejärel aidata neid tegevusi ellu viia.

Kati Nõlvak pakub välja idee siduda kokku Lego-projekt Hot Wheelsi radadega ning ehitada
kooli läbiv suur sõidurada, mis aitaks kaasata ka neid õpilasi, kelle koolirõõm ei ole hetkel nii
suur.
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1.2. OTSUSTATI:

1.2.1. Võtta info teadmiseks. Aili Avi annab teada, kui toimub Ettevõtliku kooli koosolek, ja
hoolekogu saadab oma liikmete seast huvilised osalema.

2. Koolipoolne info (jooksvad küsimused, arengud teemades, mida eelmisel korral
arutasime)

2.1. KUULATI:

Direktor Janika Gedvil annab ülevaate koolis plaanis olevatest uuendustest. Koostöös kooli
pidajaga soovib kool osaleda Linnade ja Valdade Liidu projektis õpetaja töötasustamise süsteemi
muutmiseks. Projekt kestaks kaks aastat ning selle käigus tuleb ka õpetaja töö sisu ja tööaja
mõõtmine ümber mõtestada. Ka on mõte liikuda Google’i-põhistelt rakendustelt Microsofti
rakendustele. See on aga alles planeerimisjärgus. Kindlalt on otsustatud üleminek E-koolilt
Stuudiumile. Stuudiumi meeskond ei tee kevadel tutvustavat ülevaadet, kuid on juba kokku
lepitud, et tuleb augustis tegema pikemat koolitust. Praegu käivad arutelud ka hindamissüsteemi
muudatusteks.

E-kooli sõnumid COVID-testide tegemise korra kohta tulevad edaspidi otse direktorilt, mitte
sekretäri vahendusel, nii peaks info kiiremini liikuma.

Lõunasöögi vahetundide muudatust oleme analüüsinud ja jõudnud järeldusele, et praegu keset
kooliaastat midagi kiirelt muuta ei saa, sest see nõuaks ka tunniplaani muutmist (et kohe pärast
söömist ei tuleks kehaline kasvatus või ujumine), kuid hiljemalt sügisest muudatused tulevad.

2.2. OTSUSTATI:

2.2.1. Võtta info teadmiseks.

3. Hoolekogu esimehe info

3.1. KUULATI:

Mariliis Aren annab ülevaate hoolekogu senisest tegevusest. Jõulutervitus kooliperele sai tehtud.
Osalejate tagasiside oli positiivne. Hoolekogu esindus osales kooli juhtkonna koosolekul.
Arutleti mitme teema üle, neist olulisemad söögivahetundide aeg, tunniplaan (et mõnel klassil ei
oleks samal päeval ujumine ja kehaline kasvatus) ja tundide lõpuaeg, pikapäevarühma
tegevusaeg, bussisõidugraafikud, koolikottide raskus, kodutööde maht, hindamispõhimõtted,
kommunikatsioon kooli ja kodu vahel. Räägiti ka kooli plaanist kasutada järgmisel õppeaastal
paaristundide süsteemi.

Eraldi on arutletud 17. detsembri näitel sooja söögi teemal (millisel juhul on üldse lubatav sooja
toidu asendamine külma toiduga ja kuidas peaks käima kodude teavitamine).

Hoolekogu küsib asutusesisese infoliikumise süsteemi kohta. Kas on olemas läbimõeldud ja
kokkulepitud süsteem, kes mis infot ja millise kanali kaudu edastab? Direktori sõnutsi sellist
süsteemi asutuses hetkel ei ole, kuid nõustub, et see süsteem võiks olemas olla.

Hoolekogu esimees kutsub üles arutlema selle üle, kas oleks võimalik tunnustada õpetajaid, nii et
kõik õpetajad saaksid märgatud ning oma tegevusele positiivset tagasisidet.

Hoolekogu esimees kohtus ka kooli õpilasesindajate esindajatega.
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3.2. OTSUSTATI:

3.2.1. Võtta info teadmiseks.

3.2.2. Tuua protokollitud seisukohana välja, et sooja toidu ärajätmine võib olla vaid väga
erandlik olukord, mida ei tohi kergekäeliselt otsustada. Kui selline olukord peaks mingil põhjusel
tekkima, tuleb sellest kodudele varakult teada anda.

3.2.3. Direktor arutab kooli juhtkonnas ning annab hoolekogu esimehele teada, millal võiks
tutvustada hoolekogule kooli poolt läbi mõeldud infojuhtimissüsteemi.

4. Hoolekogu tööplaani koostamine

4.1. KUULATI:

Mariliis Aren tutvustab tööplaani kavandit, mis on eelnevalt ka hoolekogu liikmetele
tutvumiseks saadetud. Arutelu käigus tehakse kavandisse parandusi.

4.2. OTSUSTATI:

4.2.1. Pärast direktori poolt kuupäevade täpsustamist lisab hoolekogu esimees praegu lahtiseks
jäävad tegevused tegevusplaani ning edastab selle lõplikul kujul liikmetele tutvumiseks ja
nõusoleku andmiseks. Kui muudatusi rohkem ei tule, siis kinnitatakse tegevusplaan meili teel.

5. Muud küsimused

5.1. KUULATI:

5.1.1. Maarja Liidmann tõstatas teema, et on oluline on märgata ka neid õpilasi, kes on aktiivsed
ja tublid väljaspool õppetööd. ÕE esindajad tõid välja, et spordivõistluste puhul on tulnud ette
olukordi, kus õpilased, kes võistlevad oma huviklubi või trenni alt, kuid saavutavad häid
tulemusi, on jäänud tunnustuseta. Direktor vastas, et selle teemaga tegeletakse ning esimesed
sammud on juba astutud.

5.1.2. Mariliis Aren uuris, kuhu on jõudnud idee, et lapsed saavad laenutada õpikud ja
töövihikud koolist korraga augustikuus enne kooliaasta algust. Direktori sõnutsi on see juba
koolis ära otsustatud, et sügisest ei anna õpikuid välja õpetajad, vaid need jagatakse õpilastele
augustis.

5.1.3. Imre Heinsaar soovitab, et kooli suurüritused võiksid ikka juba septembris paigas olla, et
lapsevanemal oleks kuskilt lihtsalt näha terve aasta üritused, mil koolipäev erineb tavapärasest.
Sirle Võtti toob näiteks erinevaid toimivaid lahendusi teistest koolidest ning lubab neid
tutvustada ka õppejuhile.

5.2. OTSUSTATI:

Võtta info teadmiseks.

Türi Põhikooli hoolekogu järgmise kohtumine toimub 15. veebruaril kell 17.00.
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Mariliis Aren Sirle Võtti
Juhataja Protokollija


