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Osalesid:  

1.Heiki Luts- linnavolikogu esindaja      

2. Denis Matvejev – lapsevanemate esindaja 

3. Maie Jaago – õppenõukogu esindaja 

4. Aleksei Jašin – õppenõukogu esindaja 

5. Stiina Koit – vilistlaste esindaja 

6. Anastassia Badanina – õpilasesinduse esindaja  

Puudusid: 

1. Nadezhda Badanina – lapsevanemate esindaja  

2. Irina Zabotina – lapsevanemate esindaja 

Kutsutud:  Sinimäe Põhikooli direktor Tarmo Tammes  

PÄEVAKORD 

1.  Sinimäe Põhikooli  sisehindamise protokolliga tutvumine.  

2.  Arvamuse avaldamine  Sinimäe Põhikooli arengukavale.  

ARUTELU JA OTSUSED 

1. Sinimäe Põhikooli sisehindamise protokolliga tutvumine.   

Hoolekogule oli eelnevalt saadetud dokument tutvumiseks.  



Direktor andis hoolekogule põhjaliku ülevaate Sinimäe Põhikooli sisehindamise 

tulemustest.  

Stiina Koit tegi ettepaneku  parandada dokumendi lk 6 ja lk 8 olevat sõnastust. 

Direktor Tarmo Tammes oli ettepanekuga nõus.  

Ivika Maidre küsis: Kas õpetajatel on olnud mentorid?  

Direktor Tammes vastas: Sel aastal on noorel õpetajal mentor, kes on määratud kooli 

poolt. Direktor toonitas, et vajalik on õpetajatel ka teistes koolides käia kogemusi 

vahetamas ja saamas. Käivad läbirääkimised Tartu kooliga, ei omandada kogemusi 

sotsiaalpedagoogikas.  

Otsus: Hoolekogu on tutvunud Sinimäe Põhikooli sisehindamise 

protokolliga ja kiidab selle ühehäälselt heaks . 

2. Arvamuse avaldamine Sinimäe Põhikooli arengukavale. 

Hoolekogu oli tutvunud eelnevalt kooli arengukava dokumendiga ja sai veel 

täiendavat ja põhjalikku infot  kooli direktorilt, kes tutvustas kooli sisehindamise 

protokolli.  

 

Stiina Koit: Arengukavas tuleks  planeerida täiendavaid tegevusi, et  koolikiusamist 

vähendada. 

Direktor  Tarmo Tammes : Koolikiusamisega on probleeme kolmes klassis ja sellega 

tegeletakse iga päev järjekindlalt. Ettepanek on arvestatav.  

Heiki Luts: Kas koolis säilib eesti osakond ja keelekümblusosakond?  

Direktor Tarmo Tammes: Mõlemad osakonnad säilivad. Neid osakondi tuleb rohkem 

lõimida ja eesti osakond peab suurenema.  

Heiki Luts :  Kooli arengukava läheb volikogusse kinnitamiseks, kas seda uuendatakse 

ja vaadatakse üle ka kolme aasta jooksul?  

Direktor Tarmo Tammes: Arengukava on töödokument, millega tegeldakse iga 

õppeaasta jooksul pidevalt- uuendatakse õppijate arve, tagaside küsitlusi ja õppeaasta 

kokkuvõtet.  Kooli alguse õppenõukogus antakse hinnang sellele, kuidas on 

arengukava täidetud.  

 



Otsus: Hoolekogu kiidab ühehäälselt Sinimäe Põhikooli arengukava 

dokumendi heaks. 

 

 

Koosoleku juhataja Ivika Maidre  

allkirjastatud digitaalselt 

 

Protokollija Maie Jaago  

allkirjastatud digitaalselt 

  

 

 

 


