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Päevakord:
1. Koolitoit (kutsutud Maire Liitmäe).
2. Õpetaja T. Tuulmägi ja J. Koeli selgitused hoolekogu protokolli 17.06.2021 punkti nr 1
kohta.
3. Kas reeded võiksid olla kergemad õppepäevad koolis?
4. 4. klassi matemaatikatundide arv, kas praegune 4 või endine 5?
5. Tublide laste ning nende vanemate tänuüritus – kas taaselustada?
6. Käitumishinde „eeskujulik“ kustutamine?
7. Kuidas algab kool nendele lastele, kes on otsustanud mitte vaktsineerida?
8. 4. klassi inglise keele tunnid?
9. KiVa programmiga liitumine.

1. Koolitoit
Lapsevanemate poolt on tulnud signaale, et koolitoit võiks olla tervislikum. Söökla võiks
lõpetada poolfabrikaatide ning topsimagustoitude (jt valmis magustoitude) pakkumise.
Vähendada võiks rafineeritud toodete (suhkru, jahu) kasutamist toiduvalmistamisel.
Koolitoidu eesmärk peaks olema toetada lapse tervist ja ergutada õppimiseks vajalikku
mõttetegevust, aga kahjuks kaubandusest saadaolevate toitudega, me seda kuidagi ei soodusta.
Koolisööklas valminud söök võiks pakkuda lastele täisväärtuslikku toitu.
Toimus arutelu.
Hoolekogu liige tegi ettepaneku saata eelmise õppeaasta menüü ülevaatamiseks vastava
pädevusega toitumisspetsialistile, kes annaks omapoolse hinnangu ning vajadusel soovitusi
koolis pakutava toidu tervislikumaks muutmiseks.

Kell 18.05 lahkus koosolekult söökla perenaine.

2. Õpetaja T. Tuulmägi ja J. Koeli selgitused hoolekogu protokolli 17.06.2021 punkti nr 1
kohta.
Koosoleku juhataja luges ette õpetajate selgitused hoolekogu eelmise protokolli punkti nr 1
kohta. Selgitused lähevad pdf failina protokolli nr 2 17.06.2021 juurde lisadena. Lisades on
sisse viidud õpilaste nimede katmised, et olla kooskõlas andmekaitse seadusega. Hoolekogu
eelmise koosoleku protokollile lisatakse juurde veel õpetajate esindaja poolsed täpsustused
antud päevakorrapunkti suhtes ning R. Jürgensoni ja Haridus- ja Teadusministeerumi
kirjavahetus. Kohapeal võeti vastu otsus, et antud teemat hoolekogu rohkem ei käsitle. Kui
tekivad uued küsimuse/ettepanekud, lahendatakse need majasiseselt koos kõigi osapooltega.
3. Kas reede võiksid olla kergemad õppepäevad koolis?
Õpetajatepoolne ettepanek oli, et reedesed koolipäevad võiksid olla lühemad/kergemad,
kuna lapsed on koolinädala lõpuks väga väsinud.
Arutleti antud teemal. Kuna Muhu koolis on õpetajaid ka teistest koolidest, on tunniplaani
sobitamine suur töö, ei saa reegliks teha, et reedesed koolipäevad tulevad kõigile
klassidele kergemad õppepäevad.
Hoolekogu liikmed on ka seda meelt, et reedesed päevad või vähemalt üks päev nädalas
võiks võimalusel lihtsam olla (tunniplaanis rohkem neid ained, milles koduseid töid ei
ole).
Näitena käis läbi, et algkassidel esmaspäev kergem, vanemal astmel reede või vastupidi.
Õppealajuhataja annab endast parima, et algaval õppeaastal oleksid koolipäevad õpilastele
meeldivad.
4. klassi matemaatikatundide arv, kas praegune 4 või endine 5?
Õpetajate esindaja hoolekogus luges ette õpetajatepoolsed märkused hetkel koolis kehtiva
õppekava kohta. Õppealajuhataja lisas endapoolsed selgitused. Kõigis kooliastmetes on
õpilastel 1 matemaatikatund riigi poolt kehtestatud miinimumarvust rohkem.
Toimus arutelu.
Hoolekogu ei teinud ettepanekut muudatuseks. Jääb neli matemaatika tundi nädalas ja
abistava tunnina saab kasutada õpioskuse tundi.
5. Tublide laste ning nende vanemate tänuüritus – kas taaselustada?
Hoolekogu leidis, et tublide õpilaste ning nende vanemate tänuürituse võiks taaselustada,
kuid üle tuleks vaadata statuut, mille alusel lapsi tänuüritusele kutsutakse.
6. Käitumishinde „eeskujulik“ kustutamine?
Hoolekogu on arvamusel, et käitumishinne „eeskujulik“ tuleb alles jätta. Tuleb tunnustada
neid lapsi, kes on eriliselt silmapaistvamad ning eeskujuks kõigile. Käitumishinne ei ole
karistus, vaid tagasiside vanemale.
7. Kuidas algab kool nendele lastele, kes on otsustanud mitte vaktsineerida?
Kool algab kõigile tervetele õpilastele ühtviisi. Täpsustav info leitav kooli kodulehelt:
muhu.edu.ee .
8. 4. klassi inglise keele tunnid?
Lapsevanematel oli mure, et nende lastel ei ole algavaks õppeaastaks inglise keele
õpetajat.

Lahendus leiti koolisiseselt: uuel õppeaastal hakkab IV klassile inglise keele tunde andma
kooli huvijuht, keda mentorina aitab inglise keele õpetaja ning kooli õppealajuhataja
hakkab teostama kontrolli.
9. KiVa programmiga liitumine.
Kooli personal soovib KiVa programmiga liitunud koolidelt/pedagoogidelt ülevaadet ning
tagasisidet antud programmi kohta. Hetkel ei ole Muhu Põhikool KiVa programmiga
liitunud, programm on ajamahukas, palju peale tunde tegevusi ning aruandlusi.
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