Põlva Gümnaasium
lastevanemate koosoleku protokoll

19.10.2017 nr 1-7/28

Toimumise aeg: 19.10.2017 kell 18:00-19:30
Toimumise koht: Põlva Gümnaasium
Osavõtjad: Lisa 1. Registreerimisleht
Koosoleku juhataja: Alo Savi, direktor
Päevakord:
1. Õpilaste meedias esinemise luba
2. Lapsevanemate esindajate valimine kooli hoolekogusse
3. Õpetaja põhiootused õpilasele (Marika Veiko, Leesi Peedumäe)
4. Kooli põhiootused kodule
5. Kooliaasta plaan, puudumised, hindamine, koolikorraldus
6. Eelmise õppeaasta kokkuvõte
7. Kohapeal algatatud küsimused
1. Õpilaste meedias esinemise luba
Taust: Kooli on tulnud kaks soovi õpilaste (sh alaealiste) audiovisuaalseks jäädvustamiseks.
● “Põlva Gümnaasiumis ja Põlva Koolis toimub SA Innove fotopanga jaoks pildistamine.
Fotosid kasutatakse nii SA Innove veebis, uudistes peamiselt illustratiivse materjalina.
Pildistamine toimub õppehoonetes ning kujutab endast fotograafi lavastatud stseene,
mille SA Innove on ette andnud. Nendeks on näiteks reaalsed situatsioonid õpilased
eksamit sooritamas, omavahel vestlemas, arvutis teste tegemas. Palume lapsevanematel
saata elektronposti teel kinnitus, et teavitus on kätte saadud ning tema laps võib
äratuntavalt pildile jääda. Fotograaf veendub enne iga pildi SA Innovele saatmist, et
fotodel ei esineks kentsakaid näoilmeid või kehahoiakuid. Kui on pretensioone või mõjuv
põhjus, miks laps ei võiks pildile jääda, palume sellest meile teada anda. Teavitamata
jätmisel käsitleme Teie seisukohta kui nõusolekut. NB! Igat last eraldi ei pildistata ning
enamus õpilasi ei pruugi üldse äratuntavalt pildile jääda."
● 16.-17.-aastaste õpilaste valimiskogemuse otseintervjuu ERR-i korrespondendile.
Koolil ei ole lapsevanemate luba lasta kolmandatel isikutel õpilasi koolikeskkonnas
audiovisuaalselt jäädvustada.
Ettepanek lastevanemate koosolekule võtta vastu üks võimalikest otsustest:
1.Gümnasist on piisavalt vana – piisab tema tahtest ja kooli loast, lapsevanemalt eraldi luba pole
tarvis võtta;
2. Põhimõtteline loavorm, mille allkirjastab iga lapsevanem ühekordselt ja see kehtib kuni laps
(õpilane) saab täisealiseks;
3. Iga kord igal üksikjuhtumil lapsevanema poolt allkirjastatav luba;
4. Lapsevanema poolt ühekordselt allkirjastatav loavorm ning õpilase igakordne nõusolek.
Hääletati:
1. - 25 häält

2. - 4 häält
3. - 0 häält
4. - 9 häält
2. Lapsevanemate esindajate valimine kooli hoolekogusse
Põlva Gümnaasiumi põhimäärus §11: Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on
tagada kooli õpilaste, õpetajate, Haridus- ja Teadusministeeriumi, vanemate, vilistlaste ja kooli
toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, kavandamisel ja
jälgimisel ning luua õppeks ja kasvatuseks paremad tingimused.
Käesolevast õppeaastast kutsume hoolekogusse kolm lapsevanemate esindajat: üks igast lennust.
3. Õpetaja põhiootused õpilasele (Marika Veiko, Leesi Peedumäe)
Õpetaja põhiootused õpilasele on, et õpilane osaleks tunniks, suhtleks varakult ja avatult ning
käituks väärikalt nii täiskasvanute kui kaasõpilastega.
4. Kooli põhiootused kodule
● Igal vanemal on Stuudiumi (õppeinfosüsteem) konto, vanem külastab pidevalt
õppeinfosüsteemi ning saab selle kaudu infot nii kooli kui oma lapse kohta.
● Vanem on avatud suhtlemisele, küsimuste, ettepanekute ja tähelepanekute korral pöördub
ise kooli poole (mentor, õppejuht, direktor, aineõpetajad).
● Vanem jälgib õpilase tulemusi ning kui õpilasel on mure, siis aitab/toetab õpilase
pöördumist õpetaja poole.
● Osaleb arenguvestlustel (kindlasti 10. klassis, soovitavalt 11. ja 12. klassis).
● Toetab kooli ootusi õpilasele, st
○ õpilane peab jõudma kooli ja käima tundides,
○ õpilane kasutab korrektset riietust ja vahetusjalatseid,
○ õpilane pöördub mistahes rõõmude ja murede korral võimalikult varakult õpetaja
või mentori poole.
5. Kooliaasta plaan, puudumised, hindamine, koolikorraldus
Kooliaasta on jaotatud kolmeks perioodiks ja üheks valikainete nädalaks. Periood kestab 10
nädalat ning sellele järgneb arvestuste nädal. Valikainete nädalal on kevadel juuni esimene nädal.
Vaheajad kattuvad riiklike vaheaegadega. Päevas on kuni viis tundi, päeva keskel on kasulik aeg,
mil toimuvad mentortunnid, ringid, konsultatsioonid ning käivad külalised.
Kooliaasta plaan on kättesaadav kooli kodulehel (http://pg.edu.ee/aastaplaan)
Puudumiste osas ei küsi õpetajad/mentorid enam puudumiste põhjuseid. Puudumine tähendab
tunni tööst ja tegevustest ilma jäämist ning P õppeinfosüsteemis just seda märgibki. Õpilane ei
lange Põlva Gümnaasiumist kunagi välja puudumiste pärast, kuid kui õpilane puudub, siis jääb ta
õppetöös maha ning ta võib välja langeda seetõttu, et ta ei saa õppimisega hakkama. Õpilase
mentor hoiab õpilase puudumistel silma peal ning vestleb paljude puudumiste korral kõigepealt
õpilasega, kui puudumised jätkuvad, siis teavitab mentor vanemat, siis vestleb kooli juhtkond
õpilasega, seejärel kutsutakse õpilane ja vanem ümarlauda. Kooli juhtkond palub vanematel
mitte lubada õpilastel kergekäeliselt puududa, vaid võimalusel alati kooli tulla ning
õppetööst osa võtta. Ainult nii saame meie omalt poolt õppekvaliteedi tagada.

Hindamine on A-F. Igal perioodil toimub mõningates ainetes arvestus, arvestuse hinne on
reeglina ka selle kursuse hinne. Kursuse hinnet on võimalik üks kord järele vastata. Täpsem
hindamisjuhend on olemas kooli kodulehel (http://pg.edu.ee/hindamise-korraldus).
Koolikorralduses on oluline muutus kooli õppekavas, kuhu on lisandunud karjääriõpetus 5
kursust.
1. kursus - 10. klassi alguses - kuidas õppida ja kuidas õppida edukalt just Põlva Gümnaasiumis.
2. - 4. kursus - loengukursused. Õpilane peab õppeaasta jooksul osa võtma vähemalt 20-st
külalisloengust/-kontserdist/-töötoast/-seminarist. Neid on aasta jooksul kokku vähemalt 50-60,
st valikut on piisavalt. 12. klassis peab õpilane osalema 15 loengul ning läbima koostöös
Põlvamaa Rajaleidja keskusega karjääritestid ning soovi korral individuaalse nõustamise.
5. kursus - kogukonnapraktika: kolme aasta jooksul peab õpilane läbima 20 tundi tegevusi, mis
annavad midagi kogukonnale. Kool pakub praktika võimalused välja, kuid õpilasel on alati
võimalus pakkuda välja oma lahendus.
Koolieksam on alates käesolevast õppeaastast Inimeseõpetus. Tegemist on sisuliselt
küpsuseksamiga, kus osa materjali tuleb inimeseõpetuse kursusest, suurem osa aga läbitud
loengutest ning mentortunni lugemistekstidest. Eksam on suuline.
Õppekava muutused saavad korrektselt vormistatud ja kinnitatud jaanuariks 2018.
6. Eelmise õppeaasta kokkuvõte
Eelmise õppeaasta kevadel viidi koolis läbi kolm erinevat rahulolu-uuringut. Üks oli õpetajate
poolt saadetud tagasiside kursusele (küsitleti konkreetse kursuse läbinud õpilasi), teine oli
Tallinna Ülikooli uuring, mis käsitles muutunud õpikäsitlust ning kooliga rahulolu (küsitleti
õpetajaid ja õpilasi), kolmas oli kooli üldine rahuloluküsitlus (küsitleti õpilasi (102 vastust) ja
vanemaid (35 vastust)). Kooli üldise rahuloluküsitluse tulemused on lisatud protokollile.
7. Kohapeal algatatud küsimused
Kohapeal algatatud küsimusi ei olnud.
Otsused:
1. Õpilase audiovisuaalne kujutamine, intervjuud, mida tehakse koolis ja leiab ühel või
teisel viisil kajastamist meedias on lubatud kooli otsusel ja õpilase nõusolekul.
Lapsevanema eraldi luba 15-17-aastase gümnasisti puhul tarvis ei ole.
2. Koosolekul osalenud lastevanemad ei pakkunud välja ühtegi kandidaati lastevanemate
esindajaks hoolekogus. Kooli juhtkond alustab võimalike kandidaatidega
otseläbirääkimisi ning pärast kandidaatide leidmist viib läbi hääletuse õppeinfosüsteemis
Stuudium.

