Haapsalu Põhikooli vanematekogu koosoleku protokoll
Kuuse 1, Haapsalu
Kolmapäev, 11.03.2020
Algus 18.30, lõpp 19.45
Juhataja: Angeliina Schwindt
Protokollija: Mariliis Olenko

Võtsid osa: 1a Piret Laansoo, 1b Jaanus Müür, 2a Mari-Liis Parbus, 2b Kaie Talving, 3a Krista
Hein, 4a ja 7b Kairi Eindorf, 4b Katrin Reede, 5a Kaja Talving, 5b Kai Piiper, 6a Urmas Kolga,
6b ja 8a Liisa-Mari Laasik, 6c Külliki Kübar 7a Maris Kuuseok, 7c Mariliis Olenko, 7e Meelis
Laurmann, 7f Triin Vellemäe, 8b Triinu Juurik, 8c Angeliina Schwindt, 8d Raimo Russi, 8g
Natalia Mertsalova, 9c Anne-Ly Liiv, 9d Inga Pärnaste, õpetajate esindaja Reet Tuisk,
linnavolikogu esindaja Mati Hunt, Anne Mahoni, Ülle Lobjakas
Puudusid: 3b Annika Saarna, 5a Kaja Talving, 6c Ilona Kikas, 7g Evelyn Sirel, 8e Heli Pajo, 9a
Sirelin Püss, 9b Irene Võrklaev
Päevakord:
1. Informatsioon: Viirushaigused- direktor Anne Mahoni
2. Informatsioon: PISA (Program for International Student Assessment)- õppealajuhataja
Ülle Lobjakas räägib, mis see täpsemalt on, kes osalevad jne
3. Informatsioon: Uus õppeaasta ja uus koolimaja (vahetusjalatsid, söömine jms)direktor Anne Mahoni
4. Kohapeal tõstatatud küsimused

1. Viirushaigused
Direktor Anne Mahoni : „Mida saame teha viiruste leviku vastu? Mida rõhutada?“
-

Paluda lastel käsi pesta
Kui laps on haige, siis palume laps koju jätta
Riskipiirkonnast tulekul palume laps 14 päevaks koju jätta ja kooli teavitada
Jälgida teavet: e-kool, kooli koduleht ja facebook, e-kirjad
Kõigil vanematel üle kontrollida kontaktid e- koolis, eelkõige telefoninumbrid

Kui osutub vajalikuks kool sulgeda, toimub koduõpe, mis ei ole puhkus!
Koduõppel olles, et õppematerjal oleks kättesaadav, peavad lastel olema e- kooli kontod!
Teadanne tuleb e-kooli, facebooki, e-kirjana.

Kõikides klassides on üle räägitud, et käsi on vaja pesta ja kuidas seda teha. Ka on kõikides
wc-des olemas vastavad pildid, kuidas käsi õigesti pesta.
Anne-Ly Liiv (9c): „Kas on ekskursioonide ära jäämise ohtu?“
Anne Mahoni: „Hetkel seda infot ei ole, aga vajadusel võib juhtuda, et ei toimu. Jälgime
ametlikke teadaandeid.“
Maris Kuuseok (7a): „Kas käte pesemine ja kuivatamine on kõikjal koolimajas tagatud?“
Anne Mahoni: „ Jah!“

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

2. PISA (Program for International Student Assessment)
Õppealajuhataja Ülle Lobjakas: „ PISA on test. See on majandus- ja koostöö organisatsiooni
poolt korraldatud rahvusvaheline haridusuuring, mis hindab, kui valmis on õpilased põhikooli
lõpus oma koolis omandatud oskusi ja teadmisi reaalses elus rakendama.
Test mõõdab 15 aastaste noorte teadmisi ja oskusi funktsionaalses lugemises, matemaatikas
ja loodusteadustes.
Erinevatel aastatel pannakse rõhku erinevatele oskustele.
PISA 2000- lugemine, PISA 2003- matemaatika, PISA 2006- loodusteadused, PISA 2009lugemine, PISA 2012- matemaatika, PISA 2015- loodusteadused, PISA 2018- lugemine.
Eesti liitus uuringuga 2006. aastal.
Peamine valdkond on funktsionaalne lugemine.
See on täies mahus ainult elektrooniline test.
Adaptiivne testimine lugemises, kus õpilane lahendab neid ülesandeid, mille arvuti valib välja
varasemate küsimuste vastuste õigsuse alusel. Kõik õpilased ei tee ühesuguseid ülesandeid.
PISA 2018 tulemused avalikustati üle maailma samaaegselt 3.12.2019.
Eesti koolides toimus PISA põhitest aprill- mai 2018.
Uuringus osalesid 2002.a sündinud õpilased, enamus neist õppisid 9.klassis, osa olid 8. klassi
õpilased.
Test oli täies mahus elektrooniline.
Peale looduse, matemaatika ja lugemisülesannete, vastasid osa õpilasest ka küsimustele
rahanduse kohta.
2018 a osales PISA testis:
- 231 kooli
- 5371 õpilast, millest 4000 eesti keeles ja 1371 vene keeles
- 8. klassis 22% ja 9. klassis 76%

PISA 2018 Euroopa riikide järjestus lugemises, matemaatikas ja loodusteadustes
(esimesed 10 riiki)
Järk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lugemine
Eesti
Soome
Iirimaa
Poola
Rootsi
Suurbritannia
Taani
Norra
Saksamaa
Sloveenia

523
520
518
512
506
504
501
499
498
495

Matemaatika
Eesti
Holland
Poola
Šveits
Taani
Sloveenia
Belgia
Soome
Rootsi
Suurbritannia

523
519
516
515
509
509
508
507
502
502

Loodusteatused
Eesti
Soome
Poola
Sloveenia
Suurbritannia
Holland
Saksamaa
Rootsi
Belgia
Taani

530
522
511
507
505
505
503
499
499
487

PISA 2018
OECD: Eesti on loodusteadustes ja lugemises 1.kohal, matemaatikas 3.kohal
Maailm: Eesti on lugemises 5., matemaatikas 8., loodusteadustes 4.kohal.
Millele tähelepanu pöörata?
- Rohkem tähelepanu pöörata, et õpilased tunneksid end koolipere liikmena
- Vähendada koolikiusamist
- Rohkem õpetajate tuge õpilastele: õpiabi ja tasemegrupid
- Rohkem tagasisidet õpilastele: sõnalisel hindamisel tagasiside parem
- Koostöö (õpilane-õpetaja, koostöö vanematega, õpilane-õpilane)
Haapsalu Põhikoolis tegi PISA 2018 testi 35 õpilast. Kool ei ole kunagi eel- ega ka põhitestide
valimist välja jäänud.

OECD
Eesti
HPK

Lugemine
487
523
552

Matemaatika
489
523
554

Loodusteadused
489
530
556

2018. a. uuringu põhivaldkond oli funktsionaalne lugemine.
Funktsionaalne lugemisoskus on kirjalike tekstide mõistmine, kasutamine ja kajastamine
ning oskus tekstidega ümber käia selleks, et saavutada oma eesmärke, arendada oma
teadmisi ja võimeid ning osaleda ühiskonna elus.
13.04- 15.05.2020 viib SA Innove Eesti koolides läbi PISA 2021 elektroonilise eeltesti. Selles
osaleb 68 kooli, igast koolist 56 õpilast. Eeltestiga katsetatakse läbi uued ülesanded ja
protseduurid. Saadud andmete alusel selekteeritakse välja ülesanded, millest pannakse
kokku PISA 2021 põhitest, mis toimub 2021.a. kevadel. PISA 2021 peamine
hindamisvaldkond on matemaatika. Lisandunud uuenduslik valdkond, mida seekord

mõõdetakse, on loovmõtlemine. Selles testi osas palutakse õpilastel mõelda innovaatiliselt ja
mitte standardselt.
Kai Piiper (5b): „ Kuidas õpilased sinna valitakse?“
Ülle Lobjakas: „ Juhuvaliku alusel. Vanematele tuleb sellekohane teade. Küsitakse, kas
ollakse nõus lapse osalemisega.“
Angeliina Schwindt (8c): „ Kas test tehakse kogu aeg ühel ajal?“
Ülle Lobjakas: „Jah, aprill- mai. Testide eest hindeid ei panda. “
Küsiti, kas testid on anonüümsed?
Õppealajuhataja vastas, et jah, tööd on varustatud koodiga. Peale testi saadakse tulemused
kooli kohta, aga mitte lapse kohta isikustatult.
Kai Piiper (5b): „Kas õpilased teevad testi õppetundide ajal?“
Ülle Lobjakas: „See toimub terve päev. Test on jaotatud alalõikudeks, millest igaüks kestab 1
kuni 1,5 tundi. Toimub koolitundide ajal, mitte peale tunde.“
Kai Piiper (5b): „Kas õpilased on rõõmsad, et saavad osaleda?“
Ülle Lobjakas: „Teevad isegi need, kes muidu väga kooli vastu huvi ei tunne. Laste seas on
selle testi tegemine populaarne.“
Kai Piiper (5b): „Mida kool tulemustega teada sai?“
Anne Mahoni: „Tegu on igihaljaste teemadega, mis ei kao kuskile.“
Tunti huvi, et kas lapsed ise ka küsivad tagasisidet testi tulemuste kohta.
Direktor vastas, et osad küsivad, osad mitte.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

3. Uus õppeaasta ja uus koolimaja
Direktor Anne Mahoni: „Kuna majandus on rahvusvaheline ja uues koolimajas on palju
elektroonikat, siis me ei tea, kas täpselt 1.septembrist oleme uues hoones. Kõik sõltub
sellest, mis Euroopas ja maailmas seoses koroonaviirusega toimuma hakkab ja kuidas läheb
hangete ning tarnetega, aga lõpuks me ikka jõuame uude koolimajja!“
Uude koolimajja ilma vahetusjalanõudeta ei pääse!
Küsimusele, et mis värvi võiksid uues hoones vahetusjalanõude tallad olla, direktor veel
täpset vastust anda ei osanud - arvestama peab lihtsalt vahetusjalanõudega.

Tundide ajad 2020/ 2021
1.- 6. klass
1.
8.00- 8.45
2.
8.55- 9.40
3.
9.50- 10.35
4.
10.45- 11.30
5.
11.40- 12.25
6.
12.35- 13.20
7.
13.30- 14.15
8.
14.25- 15.10

1.õppetund
2. õppetund
3. õppetund
pikk vahetund
4. õppetund
5. õppetund
6. õppetund
7. õppetund

7.- 9. klass
1.
8.00- 8.45
2.
8.55- 9.40
3.
9.50- 10.35
4.
10.45- 11.30
5.
11.40- 12.25
6.
12.35- 13.20
7.
13.30- 14.15
8.
14.25- 15.10
9.
15.15- 16.00

1.õppetund
2. õppetund
3. õppetund
4. õppetund
pikk vahetund
5. õppetund
6. õppetund
7. õppetund
8. õppetund

Kõik vahetunnid on 10 minutit, v.a pikk vahetund ehk söögitund, mis on mõeldud ka näiteks
õues olemiseks jms. Lühemate vahetundidega ei ole võimalik üle 600 inimese ära toitlustada.
Sööklas on 160 kohta. Mõte on ühe pika vahetunniga ära toitlustada 1. ja 2. kooliaste ja siis
järgmise 45 minutiga 3. kooliaste.
Anne Mahoni: „Kehalised kasvatused hakkavad olema paaristunnid. Kus toimub riietumine,
pole veel päris selge, aga ilmselt garderoobis. 1.- 4. klassid on teistest eraldi ja neil on ka
garderoob eraldi.“
Kas uues koolimajas jääb alles koolikell st koolitunni alguse ja lõpu teatamine- pole veel
otsustatud.
Kai Piiper (5b): „Kas uues koolimajas oleks võimalik mõelda koolivormile?“
Anne Mahoni: „ Koolivormil on omad plussid, aga praegu ei läheks see läbi.“
Angeliina Schwindt (8c): „Kuidas väikesed praegu koolivormi kannavad?“
Anne Mahoni: „Enamasti kannavad pidupäevadel.“
Angeliina Schwindt (8c): „Kuidas uues majas vahetusjalanõude kontroll hakkab toimuma?“
Anne Mahoni: „ Selle peale mõtleme, aga vahetusjalanõud tulevad.“
Uuriti kolimise kohta. Direktor lausus, et lauad-toolid ja tahvlid tulevad uued, tehnika
võetakse vanast majast kaasa. Lisanduvad uued interaktiivsed tahvlid. Kogu raamatukogu
kaasa ei võeta ja sellest tulenevalt on raamatuid jagatud soovijatele (õpilased, õpetajad).
Uues koolis on koht raamatutele olemas ja alles jääb ka raamatukoguhoidja.
Meelis Laurmann (7e): „Kas uus koolimaja tuleb suurem?“
Direktor Anne Mahoni: „Ei, väiksem! Pinda on kokku hoitud üldruumide pealt.“
Vt lisas uue koolimaja ehitusprojektid.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

4. Kohapeal tõstatatud küsimused
Mari-Liis Parbus (2a) : „Kuidas on tänasel hetkel lood pindade puhastamisega koolis? “
Anne Mahoni: „ Puhastame päeva jooksul kogu aeg käepidemeid, ukselinke jms“
Kai Piiper (5b): „Kas kooliraadio uues majas tuleb?“
Anne Mahoni: „Mingis osas peab õpilastele vastu tulema.“
Maris Kuuseok (7a): „Kas uue kooli põrandad on õlitatud?“
Anne Mahoni: „Majas on erinevaid põrandakatteid.“
Mari-Liis Parbus (2a): „Kas sportlikud tegevused uuel õppeaastal toimuvad kõik
spordihoones?“
Anne Mahoni: „Jah, kõik.“
Mati Hunt: „Kas uues koolis koristab koristusfirma?“
Anne Mahoni: „See on kaalumisel. Firma oleks ilmselt mugavam. Oma koristajatele tuleks
korraldada koolitused jms. Mõtleme erinevatele variantidele.“
Sooviti teada saada, kuhu uue koolihoone juures saab autosid parkida. Direktor informeeris,
et parkla kohti palju ei tule. Parkimiskohtade jagamine toimub Spordibaasidega kahasse.
Mari-Liis Parbus (2a): „Kas rattaparkla on?“
Anne Mahoni: „On!“

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks

Angeliina Schwindt

Mariliis Olenko

Koosoleku juhataja

Protokollija

