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KOOSOLEK: 
 

7 A klassi esindaja andis direktorile üle 7 A klassi lastevanemate pöördumise matemaatika tunni 

probleemidest.  Otsustati, et sellel koosolekul teemaga ei tegeleta. Pöördumisega tegeleb edasi kooli 

juhtkond ja klassi esindaja. Hoolekogule antakse ülevaade järgmisel koosolekul.  

1. Koduste tööde maht.  

Hoolekogu on mures laste suure koduste tööde mahu pärast. Näidetena tuuakse, et lapsed 

lõpetavad õppimise õhtul kell 22.00. Kahtluse alla seati osade kodutööde mõttekus. Tehti 

ettepanek tunnid intensiivsemaks ja elulisemaks muuta, et seeläbi kodus vähem teha jääks. 

Vanematel klassidel on probleeme kontrolltööde sattumisega ühele päevale. Kooli esindajad 

selgitasid, et tänu trimestritele üleminekule on võrreldes eelnevate aastatega pinge 

vähenenud. Direktor ja õppealajuhataja paluvad konkreetsete muredega alati nende poole 

pöörduda. Õppealajuhataja lubab õpetajatega rääkida, et tunnid oleksid intensiivsemad, 

tunnid teha võimalusel elulisemateks ja kodused tööd oleksid antud läbimõeldult. 

2. Spordinädal 

Õppeaasta viimane nädal on planeeritud spordinädalaks. Broneeritud on Hiiu staadion. 

Planeeritud tegevused: 

E 30.05.16  metsas ratastega orienteerumine või matkates orienteerumine.  

T 31.05.16 1 -4 klasside jalgpall ja köievedu 

K 01.06.16 1-4 klasside kergejõustik Hiiu Staadionil 

N 02.06.16 5-6 klasside kergejõustik Hiiu Staadionil 

R 03.06.16 7-8 klasside kergejõustik Hiiu Staadionil 

Lapsevanemad on oodatud lastega kaasa esmaspäeval ja teisipäeval. Rahastuse saamiseks 

oodatakse vastust EOK-st. 05.04.16 teevad õpilasesinduse lapsed Playbacki ajal 

heategevusliku kohviku, mille tuludest toetatakse spordipäeva. Kõigil on võimalus üritust 

toetada küpsetiste toomisega R 05.04.16 Palaybackile! Huvilised võiksid endast huvijuhile 

teada anda! 



 

 

3. TNPK arengukava 

Kooli kehtiva arengukava analüüsi ja uue koostamisse on plaanis lisaks kooli töötajatele 

kaasata Georg ja Sirje Aher MTÜ-st Nõustamise- ja koolituskeskus HARED. Oodatud on 

hoolekogu ja kõik huvitatud lapsevanemad, kes soovivad kooli tuleviku suhtes kaasa rääkida. 

Arengukava koostamiseks on planeeritud kolm arengupäeva: 

1. Aprilli koolivaheajal E 18.04 või T 19.04 

2. Augusti teisel poolel 

3. Oktoobri koolivaheajal 

Edasine info saadetakse hoolekogu listi kaudu, millele ootame osalejate kinnitust.  

Kehtiv arengukava: 

http://nommepk.tln.edu.ee/?page_id=423 

Üldiselt on kõik õpetamise (hindamine, kodutööd), õppimise (keeletunnid, ainekavad, 

tundide mahud) ja koolikorralduse küsimused seotud õppekavaga, mille üle arutamine ja 

arvamuse avaldamine on üks hoolekogu ülesanne. Sellepärast võiks õppekava ettepanekuid 

paketina arutada mingil kindlal hoolekogul aastas ja need siis fikseerida õppekava lisadena. 

Samamoodi vääriks omaette ülevaatamist igal aastal korra ka kooli põhimäärus ja kodukorra 

muutmise ettepanekud.  

Kõik kehtivad dokumendid asuvad: 

http://nommepk.tln.edu.ee/?page_id=43 

http://ns1.web2.ee/~nomme/wp-content/uploads/2013/10/Pohimaarus-2011.pdf 

http://nommepk.tln.edu.ee/?page_id=57 

4. Õpilaspäevikute vajadus 6-9 klass 

Kooli poolt tehti ettepanek paberist õpilaspäevikute kohustuse kaotamine 6-9 klassini. 

Koduste tööde ja muu info esmaseks allikaks jääks e-kool. Paberpäevikuid võib vabatahtlikult 

edasi täita.  

Otsus: Hoolekogu toetab õpilaspäevikute kohustuslikkuse kaotamist alates 6. klassist. 

5. Jooksvad küsimused 

5.1 Koduste tööde märkimine e-kooli.  

Mõned õpetajad ei märgi koduseid töid e-kooli. Õppealajuhataja on probleemist  teadlik 

ja tuletab õpetajatele e-kooli vajadust  veelkord meelde. 

5.2 Laste turvalisus seoses libeduse ja lumega.  

Lapsevanemad paluvad klassijuhatajatel lastele selgitada turvalist liiklemist 

kooliümbruses. Lapsed ronivad sõidutee äärsetel lumehunnikutel ja libisevad sealt otse 

sõiduteele.  Õppealajuhataja palub klassijuhatajatel lastele ohtudest veelkord rääkida. 

5.3 1. klassi vastuvõtt on alanud. Hoolekogu juhataja on suhelnud Haridusametiga, et TNPK-

sse määrataks ainult kaks klassi. Juba olemasolevate klassikomplektidega on 

ruumipuudus väga suur. TNPK on tugevalt üle rahvastatud ja isegi õhtune vahetus ei aita 

ruumipuudust leevendada. Jälgitakse edasist asjade arengut ja vajadusel teeb hoolekogu 

omapoolse pöördumise.  

5.4 Õppeköök 

Nõmme LOV on lubanud õppeköögi uuendamist toetada ahjude ostmisega. Oodatakse 

konkreetset pakkumist. 

5.5 Keeleõpe 

http://nommepk.tln.edu.ee/?page_id=423
http://nommepk.tln.edu.ee/?page_id=43
http://ns1.web2.ee/~nomme/wp-content/uploads/2013/10/Pohimaarus-2011.pdf
http://nommepk.tln.edu.ee/?page_id=57


Arutlete keeleõppe paremaks ja tõhusamaks muutmise üle. Ettepanek leida välismaalt 

sõpruskoole ja tuua vahetusõpetajaid näidistunde andma. Koostöös Tallinna 

Haridusametiga külastavad kahe Peterburi kooli esindused Nõmme Põhikooli ja Tallinna 

Reaalkooli 23.03.2016-24.03.2016                

 

 

Järgmise Hoolekogu juhatuse koosoleku aeg: 11. mai 2016 kell 17.00.  

Jooksvate küsimuste arutelu toimub meili teel. 

 

KOOSOLEKU  JUHATAJA                                        PROTOKOLLIJA 

GERRI VIHMAN       ANNELI PRODEL 


