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1. Kokkuvõte 2019/20 õppeaastast.  

2. Kokkuvõte 2019/20 vanematekogu tööst.  

3. Hoolekogu valimine.  

 

1. Kokkuvõte 2019/20 õppeaastast. Sõna võttis Anne Mahoni. Lisatud esitluse slaidid.  

2. Kokkuvõte 2019/20 vanematekogu tööst.  

A. Schwindt rääkis, et kahel viimasel aastal on HPK vanematekogu pidanud ühes õppeaastas kolm 

koosolekut. Traditsiooniks on saanud, et detsembri koosolekul käivad end tutvustamas uued 

õpilasomavalitsuse esindajad. Veel on käinud oma tööd tutvustamas koolipsühholoog, meditsiiniõde, HEV 

koordinaator. Siinkohal võikski mõelda, et kellest/ millisest ametikohast siin koolis sooviks lapsevanemad 

veel rohkem teada saada.  

Vanematekogu liige on nn „infotoru“, mis töötab mõlemat pidi ja mis tähendabki sõna otseses mõttes info 

vahetamist ja edastamist mõlemas suunas, st klassist vanematekokku ja vanematekogust klassi. Seetõttu 

tuleb klassiesindajal olla tähelepanelik, osavõtlik, julge ja aktiivne. Käesoleva õppeaasta algus on tänu uuele 

koolimajale toonud kaasa rohkem toimetamist nii kooli juhtkonnale kui õpetajatele, aga oma uued mõtted ja 

ideed tuleks ikka välja käia, sest kõik head ettepanekud tasuvad kaalumist ja erinevate osapoolte ära 

kuulamist. A. Schwindt rääkis ka ühest näitest. Direktorile on välja käidud mõte, kas kahest esimesest 

tunnist või mõnest järgmisest tunnist teha paaristund (Põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 24 lõige 5. 



Õppetunni võib jagada mitmeks osaks ning kuni kaks õppetundi võib toimuda järjest, ilma vahetunnita, et 

hiljem oleks pikem vahetund ja lapsed jõuaks õues olla ning et näiteks viie/ kuue erineva õppeaine asemel 

oleks ühel koolipäeval vähem erinevaid õppeaineid, mis omakorda tooks kaasa selle, et järgmiseks päevaks 

oleks ka koduseid töid teha vähemates erinevates ainetes. Tasuks uurida koolidest, kus toimuvad 

paaristunnid, et kuidas see neil toimib ja õigustab.  

Ühe teema, mis meil on aastast aastasse kordunud, saame lõpetatuks kuulutada. Vahetusjalatsid on uues 

koolimajas kohustuslikud.  

A. Schwindt tõdes, et igaühel on oma isiklik kogemus, kuidas seoses koroonaga läks see teistmoodi kevad ja 

koduõpe, aga nagu eelnevast direktori sõnavõtust kuulsime, siis nüüd on HPK õpetajad video- ehk Zoomi 

tundideks hästi ettevalmistunud ning kui peaks veel tulema distantsõpet, siis toimuvad meie koolis 

videotunnid.  

Lõpetas A. Schwindt oma sõnavõtu sellega, kus uue koolimaja avamisüritusel tekkis tal võimalus rääkida 

otse minister Mailis Repsile sellest kitsaskohast, kus reaalainete õpetajaid Eestis jääb aina vähemaks ja isegi 

prestiižed koolid ei leia neid kergesti. Ta küsis ministrilt, et kas  Haridus- ja Teadusministeerium võiks üles 

otsida need näiteks kolm kõige ägedamat füüsika/ keemia/ geograafia (matemaatikat vist veel jätkub) 

õpetajat ja lindistada nende tunnid üles. Jõuab siis kätte näiteks oktoobri teine nädal ja kaheksandal klassil 

on õpiku järgi teema „Kiirte käik kumerpeeglis“ - saaks mängima panna vastava teema video nii Haapsalus, 

Türil, Paides kui Järva-Jaanis ja kasvõi seitse paralleelklassi tundi järjest. Kui tund on sisse räägitud nii 

kaasahaaravalt kui Rakett 69- küll siis õpilane ka vaatab ja õpib! 

Info võeti teadmiseks.  

3. Hoolekogu valimine.  

3.1. Vanematekogu valis endi hulgast viis liiget kooli hoolekogusse:  

I kooliastme (1.-3. klass) vanemate esindaja Mari-Liis Parbus  

II kooliastme (4.-6. klass) vanemate esindaja Katrin Reede  

III kooliastme (7.-9. klass) vanemate esindajad Jane Möll, Mariliis Olenko, Angeliina Schwindt. 

Hoolekogu esimeheks valiti Angeliina Schwindt, aseesimeheks Mariliis Olenko ja protokollijaks Mari-Liis 

Parbus. 

3.2. Vanematekogu korraliste koosolekute toimumisajad. Lepiti kokku järgmised vanematekogu korralised 

koosolekud: 9. detsember 2020.a. ja 10. märts 2021.a. 

 

 

 

Anne Mahoni        

Koosoleku juhataja       


