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 Maarja Magdaleena põhikoolis 

 Koosolekut juhatas:  Silver Urbas 

 Protokollis:  Mart Kallaste 

 Osalesid  : 
 Kristiina Raja (direktor) 

 Silver Urbas  (lastevanemate esindaja) 

 Kairi Mansberg (  MTÜ Maarja-Magdaleena Hariduselu esindaja, lapsevanem  ) 

 Mart Kallaste (Väikese Müü rühma esindaja) 

 Piret Haossar (lapsevanemate esindaja) 

 Endo Haossar (vilistlaste esindaja) 

 Vahur Poolak (Tartu valla esindaja) 

 Aneka Poolak (lasteaia töötajate esindaja) 

 Kirsti Kadaja-Prodanets (õpetajate esindaja) 

 Puudusid: 
 Kaarel Kristofer Kerge (õpilaste esindaja) 

 Anne-Liis Simo (Muumipere rühma esindaja) 

 Külalised. 
 Rainer Kerge (lapsevanem) 

 Ariana Rooba (lasteaia õppealajuhataja) 

 Päevakord 
 1.  Valmiva lasteaia hoone külastamine. 
 2.  Arvamuse andmine hindamisjuhendi kohta 
 3.  Arvamuse andmine arenguvestluse korra kohta 
 4.  Õppekava arutelu 
 5.  Lasteaia kolmanda rühma avamise vajadusest. 
 6.  Pisike ülevaade koostööprojektis Peipsi Koostöö Keskusega (Kairi) 
 7.  Laste Kergejõustikupäev -  hetkeseis (Mart) 
 8.  Jooksvad küsimused 



 1.  Valmiva lasteaia külastus 
 Direktor tutvustas valmiva lasteaia ruume. Üldiselt on ehitus graafikus, kuid 
 murekohaks on ventilatsiooni ja küttesüsteemi valmimine tähtajaks. Osade 
 seadmete tarneajad on veninud, kuid veel ei ole lootus kadunud. 

 2.  Arvamuse andmine hindamisjuhendi muutmise kohta 
 Hoolekogule esitati arvamuse andmiseks hindamisjuhendi muudatus. Muudatus näeb 
 ette 7. klassi referaatide ja 8.klassi loovtööde hindamisskaala muutmist mitte 
 eristavaks. 
 Muudatuste vajadust selgitasid Kirsti ja Kristiina. Probleemidena toodi välja: 

 ●  hetkel kehtivat 5-hindelist hindamissüsteemi ei pea kool motiveerivaks- ühtegi 
 8. klassi tööd ei ole aasta lõpuks esitatud 

 ●  Erivajadustega laste osakaal on suur, mistõttu tööde juhendajatel on liiga suur 
 koormus 

 ●  SA Innove on soovitanud kasutada loovtööde hindamiseks kujundavat 
 hindamist 

 ●  Kardetakse, et hindamine pärsib loovust 
 ●  toodi välja, et ka andekamad lapsed ei suuda töid teha, mõtteid sõnastada 

 Hoolekogu liikmed tõid muudatuse vastu argumentidena välja: 
 ●  Tööde vähese esitamise probleem võib olla seotud rohkem Covidi 

 mõjudega kui hindamisskaalaga. 
 ●  Erivajadustega laste nõuded ja vajadused ei peaks mõjutama tava 

 õpilaste omi 
 ●  Ebaselge, mis motiveerib last minimaalsetest nõuetest paremat tööd 

 tegema, kui puudub 5-numbriline skaala. 
 ●  Kardetakse, et tööde üldine tase võib langeda kui eristavast 

 hindamisest loobutakse. Kardetakse ka üldist kooli taseme langust  . 
 ●  hindamisjuhend ja referaadi vormistamise juhend 

 https://maarja.edu.ee/sites/maarja.edu.ee/files/dokumendid/juhend_7. 
 _klassi_lopu_referaadi_koostamiseks_2019_november_1.pdf  ning 
 loovtööde vormistamise juhend 
 https://maarja.edu.ee/sites/maarja.edu.ee/files/dokumendid/loovtoode_ 
 labiviimise_kord_2019_november.pdf  tuleb muudatuste  korral viia 
 omavahel kooskõlla. 

 Ettekande tegi Rainer Kerge, milles väljendas kindlat seisukohta hindamisjuhendit 
 mitte muuta. Soovitas kasutada muid meetodeid motiveerimiseks. Näiteks hinde 
 alandamist, kui tähtajaks tööd ei esitata. Samuti pidas juhendajate liigset koormust 
 mitte mõjuvaks põhjenduseks, sest hetkel on klassides väga vähe lapsi. Eristavast 
 hindamisest loobumist peab valeks otsuseks. Veel leidis, et loovtöö hindamine näitab 
 õpilasele veel enne põhikooli lõppu, et mis ta väärt on ja motiveerib pingutama. 
 Tehti mitmeid ettepanekuid, kuidas soodustada tööde tähtajaks esitamist 

 ●  Hinde alandamine tähtajaks töö mitte esitamise korral 
 ●  Referaadi hinne üks ainehinne, mitte eraldi hinne. 
 ●  Teha hindamist rohkem personaalseks 
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https://maarja.edu.ee/sites/maarja.edu.ee/files/dokumendid/loovtoode_labiviimise_kord_2019_november.pdf


 ●  Proovida esialgu erivajaduslike peal, kas mitteeristav hindamine annab 
 soovitud tulemusi 

 ●  Lastevanemate koosolekul teadvustada lapsevanemaid probleemist 
 Hoolekogu seisukoha võtmiseks hääletati referaadi ja loovtöö hindamisskaala kohta. 
 Referaadi puhul leidis valdav enamus, et referaati võiks hinnata eristavalt 
 Loovtöö puhul  leidis enamus, et loovtööd võiks hinnata mitteeristavalt. 

 3.  Arvamuse andmine arenguvestluse korra kohta 
 Viimastest aastatest on puudu arenguvestluste kokkuvõtted. Arenguvestluse 
 läbiviimise korda ei ole üleval kodulehel. Hoolekogul arenguvestluse korra kohta 
 ettepanekuid ei olnud. 

 4.  Õppekava arutelu 
 Direktor tõi välja probleemi, et õppekava on vananenud ja samuti tunnijaotusplaan. 
 Suveks tehakse mustand. 
 Plaanitakse kehalise kasvatuse muutmist liikumisõpetuseks. Õppekava esitada 
 hoolekogule tutvumiseks. 

 5.  Lasteaia kolmanda rühma avamise vajadusest. 
 Direktor tutvustas olukorda lasteaiarühmade täituvusega. 
 Hetkel on lasteaiarühmas 20 last ja sõimerühmas 15 last. Vastavalt koolieelse 
 lasteasutuse seadusele on rühmade normaalsuurused vastaval 20 ja 14. Seega 
 lasteaiarühm on täielikult täidetud ja sõimerühmas norm arvust rohkem. Kui 
 moodustada uus liitrühm siis selles võib olla maksimaalselt 18 last. 
 Rühmade lubatud laste arvu on suurendatud Tabivere lasteaia hoolekogu otsusega 
 ajal mil rühmad kuulusid Tabivere lasteaia koosseisu. 
 J.V.Veski nim. Maarja-Magdaleena põhikooli hoolekogu antud küsimust ei ole varem 
 arutanud. 

 Kuna sügisel uue lasteaia hoone valmimisel on olemas ruumid kolmele rühmale, siis 
 on tekkinud võimalus kolmanda rühma avamisele juba 2022 õppeaastal. 

 Avaldati arvamust, et maksimaalselt täidetud rühmad ei ole head kuna võivad 
 põhjustada piirkonnas elavate laste muudesse valla lasteaedadesse asumist. See 
 põhjustab ka kooli järelkasvu vähenemist, mis väikesele koolile on väga kahjulik. 
 Seega kooli säilimiseks on väga oluline, et igal ajahetkel on lasteaial võime võtta 
 vastu uusi lapsi. Selleks, et see võime oleks olemas, peab lasteaed tegutsema norm 
 suuruste rühmadega ja äärmise vajaduse korral suurendatakse rühmasid. Uue rühma 
 komplekteerimisega tuleks alustada kohe. Tunti muret, et kuidas see mahub 
 eelarvesse ja kas õnnestub leida sobivad töötajad. 

 Sellest tulenevalt tehti ettepanek Tühistada Tabivere lasteaia hoolekogu otsus 
 suurendada laste arvu rühmades ja seega lasteaia rühmas lubada 20 last ning 
 sõimerühmas 14 last.  Otsust toetasid kõik kohal olnud  hoolekogu liikmed. 



 Kooli direktor tegi hoolekogule ettepaneku avada J.V.Veski nim Maarja 
 Magdaleena põhikoolis lasteaia liitrühm. Hoolekogu toetas ettepanekut 
 ühehäälset. 

 6.  Pisike ülevaade koostööprojektis Peipsi Koostöö 
 Keskusega 
 Kairi tegi ülevaate. Toimunud on 4 üritust, 2 on toimunud 2 on tulemas. 

 1)  TIhase pesakastide ehitamine ja linnoviktoriin 
 2)  Emadepäeva matk koos Vahur Sepaga Saare järve ääres 
 3)  Loodushariduse nädal - filmid  ja muu tegevus koolis 
 4)  Mahekeskuse loeng koolis 

 Soovitakse tagasisidet MTÜ tegevuse kohta. MTÜ on hea võimalus kooli toetavateks 
 tegevusteks ja rahastuse kaasamiseks. Kairi saada ka oma ettekande kõigile. 

 7.  Laste Kergejõustikupäev -  hetkeseis 
 Mart tegi ülevaate. Ettevalmistused edenevad hästi. Üritus toimub. 

 8.  Jooksvad küsimused 
 Juhiti tähelepanu, et lasteaial puudub hetkel avalik facebooki lehekülg, aga võiks olla. 
 Direktor lubas tegeleda. 
 Tunti huvi, kas ollakse rahul uue õpilaskodu õpetajaga. Direktor on rahul. 
 Direktor teavitas, et lasteaeda otsitakse uut õpetaja abi. 2 kandidaati tulevad 
 proovipäevale 
 Juhiti tähelepanu, et kooli ümbruses ja staadionil on probleem prügikastidega. 


