Meriväja Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 1.
29. oktoober, 2020
Toimumiskoht: Merivälja Kool
Koosolekul osalesid hoolekogu liikmed: Erik Vest, Gert-Martin Jesmin, Silver Fokin, Lembe
Levo, Markus Erik Torpel, Kai-Ines Nelson, Kristiina Püttsepp ja Tõnis Liinat (veebi
vahendusel),
Külalistena: Kadri Saluri, Kalju Orav, Greta Henriksson, Janika Lepik ja Tiina Randma-Liiv
1.

Hoolekogu koosseisu kinnitamine.

Merivälja Kooli direktori Greta Henrikssoni ettepanekul esitati 2020/21 õppeaastal
Merivälja Kooli hoolekogu esinaiseks Kristiina Püttsepp, aseesinaiseks Lembe Levo.
Otsus: Hoolekogu esinaiseks valiti ühehäälselt Kristiina Püttsepp, aseesinaiseks
Lembe Levo, protokollijaks Kai-Ines Nelson.
2.

Merivälja Kooli juurdeehituse tutvustus: Kalju Orav
2007. aastal valminud Heki tee 16 detailplaneering ei võimalda olemasolevale
koolihoonele juurdeehitust / laiendust. Tallinna volikogu otsusel muudeti
detailplaneering kehtetuks, mis annab eelduse kooli juurdeehituseks läbi
projekteerimistingimuste. Ühtekokku tuleb laienduse tulemusena juurde 228 m2
kasulikku pinda, 4 klassiruumi ning 3 tõhustatud ja eriõppe kabinetti. Praeguseks on
valminud esialgne eskiisprojekt, mille autoriks on Arhitektrum OÜ. Juurdeehitus peab
valmis saama 1. septembriks 2021. 791 000 eurot on juurdeehituseks eraldatud
eelarvelised vahendid, sh sisustus. Juurdeehituse käigus saab täielikult uue ilme ka
koolimaja vana osa 2. korrus, sh kogu vana majaosa ventilatsioon saab uuendatud ja
aknad vahetatud. Kooli 1. korrus saab uue peasissepääsu.

3.

Riiklike ja koolisiseste tasemetööde tulemuste tutvustus, arutelu: Kadri Saluri
Tasemetööde kord ja hindamine on võrreldes varasemaga muutunud, nüüd tehakse
tasemetöid sügisel (septembris), eesmärgiks hinnata eelmises kooliastmes omandatud
teadmisi. Tasemetöid tehakse 4. ja 7. klassis, tasemetööde hindamine on kujundlik ja
tulemused kuvatakse punktidena.
Ettepanek: järgmisel tutvustusel kuvada tulemused võrdlevalt koos Tallinna ja Eesti
keskmiste tulemustega. Samuti leida võimalus, kuidas tasemetööde tulemusi kuvada
ka e-koolis ja seda lastevanematele kergemini hoomataval kujul.
Koolisisesed tasemetööd: kool otsustas kevadel, vaatamata pikale distantsõppe
perioodile teha koolisisesed tasemetööd, just selleks, et saada ülevaadet ja tagasisidet
distantsõppe mõjust ja tulemuslikkusest. Kokkuvõttes võib öelda, et tulemused olid
keskmiselt head. Õppeainetest on keerulisemad matemaatika, vene keel ja ajalugu.
Koolisiseste tasemetöödega jätkatakse kindlasti ka edaspidi, tulemused on väga
oluliseks sisendiks õppekvaliteediga tegelemisel.
Ettepanek: aineõpetaja jaoks parem tagasisidestamine - on oluline märgistada kõik
tulemused klasside/paralleelide kaupa, et õpetajad saaksid adekvaatset tagasisidet oma
õpilaste jõudluse kohta.

Ettepanek: Tasemetööde läbiviimise ja hindamise põhimõtteid tutvustada kooli
hoolekogule eraldi. Koolil koostada tasemetööde läbiviimise protsessi juhend.
Merivälja Kooli vilistlaste statistika võrdlevalt eelmise aastaga.
Ettepanek: küsida lõpetajatelt, milline on tagasiside gümnaasiumi katsete kohta, mis
aine(d) on rasked.
4.

Õpetajate värbamine ja kvalifikatsioon: Greta Henriksson
Sel õppeaastal on alustanud tööd 9 uut õpetajat.
Suurim väljakutse on koolile nõutud kvalifikatsiooniga füüsika õpetaja leidmine.
Ettepanek: pesonaliotsingu kanalid üle vaadata, sh ka nö leida nutikaid lahendusi
õpetajate leidmiseks ja LOV kaasabi kaaluda.
Kevadise distantsõppega seonduvalt ja kogu praeguse olukorra foonil on kool ka
arutanud, kas ja kuidas on mõeldav tulevikus mõnes õppeaines vajaliku
kvalifikatsiooniga õpetajat kaasata vajadusel virtuaalsete lahenduste teel.

5.

Õpilastele suunatud ürituste plaan, huvitegevuse tutvustus: Janika Lepik.
Ürituste plaan läheb välja ka kooli kodulehele hiljemalt 15. november
(https://meripohi.edu.ee/et/uritused), sellel õppeaastal arusaadavalt võib ürituste
toimumises esineda palju muudatusi. Jõululaada toimumine on suure küsimärgi all,
arutatakse võimalust hajutatult ja õuetingimustes.
Ettepanek: vanematekogu kaudu paremini kaasata lapsevanemaid.
Pirita LOV poolt kingitakse piirkonna koolidele ja lasteaedadele jõulutuled, need
pannakse nii kuuse külge kui ka koolimaja ette.
Ettepanek: Merivälja Koolil võiks olla traditsiooniline täiesti oma eristuv üritus.
Ideekorje ettepanek edastatakse õpilasesindusele.
Olemasolevaid ideid: MERIKON – Merivälja Kooli õpilasteaduse konverents.
Väitlusklubi käivitamine.
Liikuma Kutsuv Kool: liikumisvahetunnid on olnud aktiivse osalemisega, olukorrast
tulenevalt teha neid nii palju kui võimalik õues. Vahetund.ee projekti raames alustati
rahakogumist, sh on annetanud vanematekogu.
Ettepanek: Palume projekti algatanud õpetaja Maiki Saaringul teha ettepanekud
koostöös huvijuhiga, kuidas sellega edasi minna.

6.

Hübriidõpe: Greta Henriksson/Kadri Saluri
Ülevaade: Tallinna koolide koroonaennetuse üks meede on hajutamine, lisaks ka
distants- ja hübriidõpe. Hübriidõppe puhul toimub üks osa õppetööst kodus, teine osa
koolis ja kolmanda osa moodustavad õppekäigud. Õppekäikude/koduõppe nädalal
on toitlustamine lahendatud toidupakkidega.
Merivälja Kooli hübriidõppe lahenduse valikud:
Koolil on luba hübriidõpet kasutada 8 ja 9. klassis. Üle nädala toimub õppetöö kodus.
Otsused tehakse õppevormi kohta 2-ndl kaupa. Kuna Merivälja Kool on põhikool, siis
ettepanekud hübriidõppeks viimases kooliastmes ei avalda Merivälja Koolis vajalikku
efekti seega kooli ja koolijuhtide ettepanek oli saata vajadusel ka 7. klasse

hübriidõppele, selleks küsiti ka lastevanemate nõusolekut. Hübriidõppe teemaga
tegeleb kooli juhtkond iganädalaselt. Koolis on hajutatud ka söögivahetunde.
HTMi regulatsioon: 1-6 klass käib koolis.
Ettepanek: jätkata aruteluga, et lapsed kes puuduvad koolist vaid väga kergete
külmetushaiguste sümptomitega ja samas on piisavalt hea enesetundega, et saada
võimalus kuulata koolitundide veebi kaudu. Oleme välja selgitanud, et personaalset
nõusolekut lapsevanematelt ei ole vaja, kõige parem lahendus on “hea tava
kokkulepe” klasside ja lapsevanematega. Kokkuleppe väljatöötamisega alustatakse
novembris, kokkulepe sisaldab ka veebitunni korda, etiketti. Kokkuleppe rakendamist
võiks alustada esialgu III kooliastmega. Seda teemat arutatakse ka linna koolijuhtidega
koosolekul.
Kevadisel distantsõppe korraldamisel ja läbiviimisel sai Merivälja Kool väga palju
positiivset tagasisidet. Kooli poolt vaadatuna sujus kevadel ka toidupakkide jagamine
tänu LOV abile suurepäraselt.
7.

Muud teemad
Järgmiste korraliste hoolekogu koosolekute kuupäevad:
11. jaanuar 2021
15. märts 2021
10. mai 2021
Kaardistada koosolekute lõikes õppeaasta jooksul käsitletavad hoolekogu
aruteluteemad. Jooksvast tööst tulenevalt ja vastavalt vajadusele võivad toimuda ka
vahekoosolekud.
Ettepanek: Järgmiseks hoolekoguks palume vilistlaste esindajal üldkontseptsioon
ettevalmistada, et seejärel juba oleks konkreetsem nägemus ja tegevuskava, kuidas
luua vilistlaskogu, millel oleksid kaasaegsed andmebaasid, tegevad eestvedajad, selge
rollijaotus, regulaarsed kokkusaamised ning ühisüritused jne.
Protokollis Kai-Ines Nelson

