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Päevakord:
1. Loodusainete labori väljaehitamine ja hanke tulemused
2. Algklasside maja projekteerimine- hetkeolukord
3. Sisehindamise aruande tööversiooni tutvustamine ja sisendi küsimine hoolekogu
liikmetelt
4. Tagasisideküsitluste /õpetajad/lapsevanemad/õpilased/ tulemused
5. Digipeegli aruande tutvustamine ja digiarengu töögrupi tulemused
6. Tervisenõukogu tegevuste ülevaade
7. Kodukorras täpsustatud statuut kooliriietusele

1. Loodusainete labori väljaehitamine ja hanke tulemused
M. Medar andis ülevaate loodusainete labori hanke tulemustest. Paraku jääb eelarves
planeeritud rahast puudu, tuleb pöörduda valla poole.
U. Silberg: Haridus on prioriteet.

2. Algklasside maja projekteerimine - hetkeolukord
M. Medar tutvustas algklasside maja projekteerimise hetkeolukorda ja tulevikuplaane. Ehituse
eelarve peaks planeerima järgmisse aastasse, mille järel saaks kiiresti alustada ehitusega.
Ehitus õppetööd ei segaks.

3. Sisehindamise aruande tööversiooni tutvustamine ja sisendi küsimine hoolekogu liikmetelt
M. Medar tutvustas sisehindamise aruande tööversiooni ja tõi välja olulisemad valdkonnad.
M. Medar saadab sisehindamise aruande hoolekogu liikmetele e-postiga.

4. Tagasisideküsitluste /õpetajad/lapsevanemad/õpilased/ tulemused
R. Seredjuk esitles rahulolu-uuringu tulemusi erinevate valdkondade kohta - suhted koolis,
info liikumine, õppetöö läbiviimine, õpilastele antavad kodused ülesanded, õpilaste
arenguvõimalused väljaspool õppetööd, tugisüsteemide rakendamine, koolikeskkond, kooli
maine ja üldine rahulolu kooliga, juhtimine, motiveerimine, töötingimused.
H. Pässa: Kas on võimalik koguda infot õpilaste koduste tööde mahu kohta?
M. Medar: Stuudiumis on kodust ülesannet lisades ka õpetajatele nähtavad õpilaste kodused
tööd. Ajalist mahtu on raske hinnata, see on individuaalne.

7. Kodukorras täpsustatud statuut kooliriietusele
M. Medar tutvustas kooliriietuse statuuti, mida tutvustati ka lastevanemate üldkoosolekul.
Otsus: Muuta kooliriietuse statuudis punkti 6 - asendada „põhitoon peab olema“ sõnadega
„põhitoonina eelistatakse“.

5. Digipeegli aruande tutvustamine ja digiarengu töögrupi tulemused
A. Sildnik tutvustas digiarengu töögrupi liikmeid ja tegevusvaldkondi, andis ülevaate
toimunust.
U. Silberg: Kas digipädevuste alla läheb ka arvutikirjaoskus?
A. Sildnik: Just nimelt – tekstidokumentide ja tabelite koostamine, video tegemine jt
tehnoloogiaga seotud oskusi.
L. Ausmees: Kas õpetajatelt nõutakse digipädevusi?
A. Sildnik: See ei ole praegu kohustuslik. Õpetajatelt ei saa nõuda seda, mida neile pole
õpetatud. Ja kui õpetaja õpetab näiteks tahvlit ja kriiti kasutades paremini kui digivahendeid
kasutades, siis nii ongi hästi. Samas oleks muidugi hea, kui kõik õpetajad oleksid
digiteemadega ikkagi kursis. Seda juba ka sellepärast, et õpilasi paremini mõista.

6. Tervisenõukogu tegevuste ülevaade
R. Vainu andis ülevaate tervisenõukogu tegevustest – sammuralli, koostöö füsioterapeudiga,
aktiivsed vahetunnid, nutivaba kool, toitlustamisega seotud teemad, vaimne tervis,

koolikeskkond. Eesmärgiks on liikumisvõimaluste suurendamine nii algkooliõpilastele kui ka
vanematele.

Info U. Silbergilt: Harmi Haridusselts pöördus Kose Vallavalitsuse ja Kose Vallavolikogu
poole ettepanekuga jätkata Harmi mõisas hariduse andmist senisel kujul ehk Kose
Gümnaasiumi koosseisus kuni 2019/2020 õppeaasta lõpuni.
MTÜ Harmi Haridusselts on uuendanud põhikirja, mille kohaselt on ühingu tegevuse
põhieesmärk edendada hariduse andmist Harmi mõisas ning Harmi Mõisakooli loomine ja
arendamine.
Kose Vallavolikogu esimees palus ka Kose Gümnaasiumi arvamust. Kose Gümnaasiumi
juhtkond on esitanud seisukoha ega toeta taaskord gümnaasiumi põhimääruse muudatuse
algatamist, mis võimaldaks Harmi mõisas hariduse andmist senisel kujul ehk Kose
Gümnaasiumi koosseisus kuni 2019/2020 õppeaasta lõpuni.
Järgmisel õppeaastal võimaldab Harmis õppetööd jätkata PGS § 23.
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