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1.

Direktori kokkuvõte lõppevast õppeaastast

Direktor Andres Saks andis ülevaate mööduvast õppeaastast ja eelseisvatest plaanidest.
• Eelarve - Eelarvest on 30.04.2015.a. seisuga kasutatud 34%, ükski kuluartikkel ei ole
miinustes. Muret valmistab kaugkütte hind. Vallale kaugkütte teenust pakkub firma soovib
küttehinda tõsta, millega vald pole hetkel nõus. Käivad läbirääkimised. Kooli aastane
kaugküttekulu on ligikaudu 6000 eurot.
• Õppetöö - Aineolümpiaadidel on Valtu kooli õpilased olnud edukad. Ülevaade tulemustest
on üleval kooli kodulehel. Eelmisest õppeaastast toimuvad tasemetööd uute põhimõtete
alusel. Sel kevadel ei kuulu Valtu põhikool tasemetööd tegevate koolide valimikku. SA
Rajaleidja viib 12. mail IV-IX klasside õpilaste seas läbi testi, milles osalemiseks on
vanemad andnud oma nõusoleku. Kokkuvõte testi tulemustest saadetakse kooli. Maikuus
toimuvad KIK-i toel loodusainete õppekäigud. Kui sel aastal toimuvad need Kehtna
põhikooliga koos, siis järgmisel aastal peab rahastaja poolsetel tingimustel iga kool tegema
õppkäigud eraldi. Valtu kooli õpilased saavutasid häid tulemusi ka spordis - mitmetel
võistlustel oldi esikolmikus. Ületatud on paljud koolirekordid.
• Eelseisvad sündmused ja plaanid - Tavapäraselt toimub maikuu alguses kevadkontsert.
Viimane koolipäev on 3. juunil ning lõpuaktus 13. juunil. Koolimaja katuse väljavahetamine
algab plaanide kohaselt 15. juunil. Remont tehakse algklassi ruumis, kus sügisel alustab

•

2.

õppetööd uus esimene klass. Korda saavad põrand, seinad ja lagi ning paigaldatakse
interaktiivne tahvel.
Väikeklass - Vald on välja kuulutanud konkursi uue haridusnõuniku leidmiseks. Uue
haridusnõuniku kinnitamise järel jätkab kool vallaga läbirääkimisi väikeklassi avamiseks
Valtu põhikoolis. Vanuserühmaks V-VI klass, kus õpiks kolm last.
Trimestrite süsteemile üleminek järgmisel õppeaastal

Hoolekogus ja õppenõukogus on arutatud trimestrite süsteemile üleminekut. Hinnatud on uue
süsteemi plusse ja miinuseid.
OTSUSTATI:
•
•
•

hoolekogu toetab trimestrite süsteemile üleminekut
otsus kinnitatakse Valtu kooli õppenõukogus käesoleva õppeaasta lõpus
vanemaid teavitatakse otsusest enne uue õppeaasta algust

3.

Kooli kodukord

Hetkel kehtivale Valtu põhikooli kodukorrale on oma parandusettepanekud teinud hoolekogu ja
õpilasesindus. Omapoolsed ettepanekud teevad veel õpetajad.
OTSUSTATI:
•
uus kodukord valmib uue õppeaasta alguseks
•
uut kodukorda tutvustatakse hoolekogule, õpilasesindusele ja lastevanematele, kes saavad
enne kodukorra kinnitamist esitada omapoolseid ettepanekuid
4.

Hindamisjuhendi muutmine

Kool on seni kasutanud kujundavat hindamist kahel esimesel õppeaastal. Õigus kasutada
kujundavat hindamist on põhikooli I ja II kooliastmel.
OTSUSTATI:
•
uuest õppeaastast alates kasutatakse kujundavat hindamist I-III klassini.
5.

Kohtumine õpilasesindusega

Kohtumine õpilasesindusega oli plaanitud pärast uue kodukorra valmimist. Uuel õppeaastal on
vahetumas hoolekogu ja õpilasesinduse liikmed.
OTSUSTATI:
•
kohtumine toimub 2015.a. oktoobris
6.

Koolivägivald

Esmane konflikti osapoolte kokkuviija on sotsiaalpedagoog. Proovitakse leida võimalusi konflikti
lahendamiseks. Kui õpilased ja sotsiaalpedagoog ei jõua kõiki osapooli rahuldava tulemuseni, siis
kaasatakse aruteludesse lapsevanemad. Politseis on lahendamisel kaks juhtumit. Kooliväliselt
esineb probleeme bussipeatustes ning koolibussis.

7.

Arengukava

Valtu põhikooli arengukava aastateks 2015-2017 on Kehtna valla poolt kinnitatud.
OTSUSTATI:
• Arengukava pannakse üles kooli kodulehele
8.

Rahulolu küsitlus lastevanematele

Kooli arengut ja olukorda aitab hinnata lastevanemate rahulolu uuring.
OTSUSTATI:
• rahulolu küsitlus lastevanematele viiakse läbi maikuu lõpus
• info ja küsitluse juurde viiv link avaldatakse e-koolis
• teade küsitluse toimumisest edastatakse ka e-posti teel
9.

Jalgrattaeksam

Jalgrattaeksamiks valmistumisel on vajalik lastevanemate tugi. Eksamisõitu saab harjutada kooli
kõrval asuval väljakul. Täpsema info väljaku kasutamise kohta annab direktor lastele.
OTSUSTATI:
• kooli kodulehele pannakse viited liiklustestide ja õppematerjalide kohta
• eksam toimub 2. juunil, järeleksam 9. juunil
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