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Päevakord: 
1. Koolitransport ja probleemid sellega 

2. Kokkuvõtted õppeaastast ning plaanide tutvustus uueks aastaks  

3. Direktori informatsioon. 

 

1. Kooli hoolekogu poole on pöördunud lapsevanem, kes on mures seoses 

koolitranspordiga. Buss, mis Haljava külast lapsi kooli transpordib, hilineb 

pidevalt ning üsna suures ulatuses, mistõttu viivad lapsi aeg-ajalt kooli nende 

vanemad ning buss teeb tühisõitu. Hilinemisest tingitult on pigem tavapärane ka 

lubatud piirkiiruse ületamine, mis seab otseselt ohtu nii bussis viibijad kui 

kaasliiklejad. Lapsevanem selgitas, et hiljuti startis buss kooli juurest Jägalasse ja 

Haljavasse lastele järele mõned minutid enne tundide algust kui lapsed olid juba 

muid variante kasutades kooli jõudnud. Lapsevanem järgnes bussile oma autoga, 

kuid ei soovinud nii kiiresti sõita nagu buss (lapsevanem kiirendas kuni 115 km/h 

ning bussile järgi ei jõudnud). Liigset kihutamist on maininud ka teised 

lapsevanemad, kes antud liiniga seotud ei ole. Samuti ei ole kiita bussi(de) 

seisukord – talvel tuli hommikul teel Haljavast Raasikule keset sõitu bussilt alt ära 

ratas, lapsed sõidutati kooli vanemate poolt. 

Kuna Raasiku Vallavalitsus valmistab ette uut koolitranspordi hanget, palub 

Raasiku Põhikooli hoolekogu eelmainitud asjaolusid hanke tingimustes arvesse 

võtta ning tagada lastele kindel ja turvaline koolitransport – varuga sõiduajad, 

sõidugraafiku rikkumise korral sanktsioon vedajale jms. 

 

Otsus: edastada vallavalitsusele väljavõte protokollist. 

 

2. Kokkuvõtted õppeaastast ning plaanide tutvustus uueks aastaks 

 

Õppeaasta lõpetavad ainult hindega „5“ 17 õpilast, „4“ ja „ 5“ õpilasi on 78. Suvetööle jääb 5 

või 6 õpilast (muusikas, matemaatikas, vene keeles, kirjanduses), 2 õpilast jäävad klassi 

kordama. 

Tavapärane on seis 4-5 õpilaste hulgas, ainult 5-lisi on vähem kui eelmisel aastal, tingitud 

pigem asjaolust, et selle aasta 5. klassil oli üleminek erinevatele ainetundidele (ja õpetajatele) 

keerulisem. 

 

Järgmiseks õppeaastaks on mõned muudatused, info edastatud ka kõigile lapsevanematele e-

koolis. Pikapäevarühma õpetaja koormus vähenes, sest õpiabi ja pikapäevarühm soovitakse 



järgmisest aastast üksteisest eraldada – õpetajad hakkavad õpiabi andma. Huvijuhi ametikoht 

suurenes, uuest õppeaastast 1,0 kohta. Hetkel otsitakse ühte klassiõpetajat. 

 

Hindamine muutub (arvestatud/mittearvestatud) kehalises kasvatuses ning tööõpetuses ja 

käsitöös, muusika hindamine jääb samaks ehk hindeliseks. 

 

 

1. Direktori informatsioon 

Vene keeles jätkatakse sügisel alustavas 6. klassis sama praktikat, mida selle aasta 6. klassis – 

tunnid rühmades ning 5. klassis hakatakse elamusõppe asemel (1 tund nädalas) õpetama vene 

keelt, et 6. klassis oleks õpilastel kergem keelt hakata õppima. Ka sügisel alustavas /. Klassis 

jätkub vene keele õppimine rühmades. 

Kogu õppekavas on prioriteediks õpilaste õppima suunamine ning ainete omandamise 

huvitavaks tegemine.  

Plaan hakata õpetama robootikat ning siduda see eeskätt füüsikaga 8. ja 9. klassis, soov avada 

robootikaring väiksematele õpilastele. 

Kool on valitud järgmiseks õppeaastaks Tallinna Ülikooli „Tulevikukooli“ programmi, mille 

eesmärgiks on pidevalt arendada kooli. 

1.-3. klassides minnakse üle üldõpetusele ehk aineid hakatakse lõimima ning erinevaid 

teemasid kompaktselt käsitlema. Antud õppevormi kasutatakse juba mitmetes Eesti koolides 

edukalt.  
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