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1. Poolaasta kokkuvõte õppekasvatustööst lasteaias.
KUULATI:
Lasteaia õppejuht N. Purge annab ülevaate lasteaia õppekasvatustöö tulemustest I poolaasta
kohta. N. Purge nimetab laste üldarvu lasteaias (99), rühmaliigid, spetsialistid, toob välja
õppeaasta eesmärgid (lõimitud õpe ja Eesi Vabariik 100), tutvustab lasteaia õppetöö põhimõtteid,
kus päeva alustatakse hommikuringiga, millele järgnevad lõimitud tegevused. Samuti tutvustab
N. Purge keelekümblusrühma töö põhimõtteid, muusikategevuste, liikumistundide aluseid. Toob
välja rühmad ja lapsed, kes saavad ravivõimlemist, logopeedilist ja eripedagoogilist abi. Loetleb
lasteaias toimunud üritusi I poolaastal, koostööd lastevanematega, turvalisuse tagamise
põhimõtteid. Vt LISA 2.
2. Poolaasta õppetöö kokkuvõte koolis.
KUULATI: Kooli õppejuht K. J. Rebane toob välja õppeedukuse klassiti I poolaasta lõikes
lähtuvalt kirjalikest kokkuvõtetest (asuvad kooli õppejuhi sisekontrolli kaustas) ja
klassiõpetajatega toimunud koosolekust 18.12.17, vt LISA 3.
OTSUSTATI: 1. koostada IÕK matemaatikas….. alates II poolaastast õpetaja ettepanekul
seoses õpiraskustega matemaatikas (alus PGS § 18 lg 1);
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2. koostada …. ja ….. IÕKd eesti keeles, kirjanduses
ja matemaatikas alates II poolaastast
õpetaja ettepanekul seoses kakskeelsuse ja liikumispuudest tuleneva aeglase õppejõudlusega
(alus PGS § 18 lg 1);
3. koostada …… ja …… IÕK matemaatikas alates II poolaastast seoses õpiraskustega (alus PGS
§ 18 lg 1);
4. välja panna ……. I poolaasta kokkuvõtvaks hindeks matemaatikas mitterahuldav hinne,
jätkata IÕK koostamist lähtuvalt õpilase võimetest, koostada ….. IÕK inglise keeles seoses
õpiraskustega (alus PGS § 18 lg 1);
5. esitada II poolaasta tööplaanid 8.01. ja IÕKd 15.01.18. (alus Tallinna Laagna LasteaedPõhikooli kooli õppekava osa 9.1. p 9.1.7 ja osa 9.2. p 9.2.10).

3. Turvalisus.
KUULATI: K. J. Rebane annab ülevaate koolis toimunud õnnetusjuhtumistest, mis
on fikseeritud „Õnnetusjuhtumi registreerimise lehele“ ja registreeritud kantseleis.
20.10.17 vahetunniruumis kell 11.55 õpilased rüselesid ja ….. murdis käeluu. Esmaabi andis
koheselt medõde, teavitati klassijuhatajat ja ….. vanemaid. Õpilasel oli mõnda aega käsi kipsis.
Järeldus – tagada tõhusam järelevalve vahetundide ajal, keelata jooksmine, võtta õpilane enda
kõrvale seisma.
22.11.17 pikapäevarühmas kell 12.05 ….. kaebas, et üks õpilane mänguhoos lükkas teda
põrandale ja õlg oli valus. Medõde tuli kohe ….. vaatama, kutsuti välja ema, kes läks lapsega
EMOsse, seal tuvastati õlaliigese nihestus. Järeldus – kuna PPRs on vähe ruumi, kasutada ka
teisi ruume mängimiseks, jälgida rohkem õpilasi, vajadusel keelata liiga aktiivsed mängud.
14.09.17 hüppas …… PPRs võimlemismatile ja lõi silmaaluse vastu aknalauda ära. Teavitati
kooli medõde ja lapsevanemaid. 11.12.17 kell 10.50 kukkus …… jooksuhoos põrandale ja
hammustas huulde. Esmaabi osutas klassiõpetaja A. Kõre, seejärel vaatas lapse üle medõde.
Klassijuhataja teavitas lapsevanemat. Järeldus – laps peaks rohkem kasutama tugiraami.
23.11.17 lõi ….. PPRs vihahoos õpetaja A. Krooni.
OTSUSTATI: tagada tõhusam järelevalve vahetunnis korrapidaja ja PPRs õpetajate poolt.
Õnnetuse juhtumisel teavitada koheselt medõde või esmaabi andjat, lapsevanemat ja
juhtkonnaliikmetest direktorit või õppejuhti, vormistada õnnetuse juhtum vastavale lehele (alus
Haridus- ja teadusministri määrus 23.08.10 nr 44 § 2 lg 10).
4. Lisa-aasta õpilaste kinnitamine.
KUULATI: Kooli õppejuht K. J. Rebane nimetab 2 õpilast, kes peale 9. klassi lõpetamist
jätkavad õpinguid lisa-aastatel vastavalt seadusandlusele ja lähtuvalt vanemate avaldustest,
avaldused asuvad õppejuhi sisekontrolli kaustas.
OTSUSTATI: Võimaldada …… ja ….. 2 lisa-aastat õppeaastatel 2018/2019 ja 2019/2020
vanemate avalduste alusel (alus Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava lisa 2 p 4.4).
5. Ülevaade sisekontrollist.
KUULATI: Lasteaia õppejuht N. Purge toob välja sisekontrolli raames läbi viidud tegevused a)
tundide külastused (22) ja lahtised tegevused külalistele (7) - 3.11.17 TLÜ tudengitele, 5.12.17
TLÜ eripedagoogika täiendõppes õppijatele, 11.-15.12.17 NordPlus projekti raames Leedu
külalistele, vt LISA 4;
b) dokumentatsiooni (päevikud, tööplaanid, tööpäevikud, stendid) kontrollimise ajad ja
tulemused, vt LISA 2;
c) lasteaia pedagoogide koolituste ülevaate, vt LISA 2.
KUULATI: Õppejuht K. J. Rebane tutvustab sisekontrolli tulemusi tööplaanide, IÕKde, muu
dokumentatsiooni, e-kooli ja tundide vaatluste osas. E-kool - e-päevikute kontroll teostatud
õppejuhi poolt 12.09.-18.09.17. Puudused olid 2 õpetajal, puudused likvideeriti tähtaegselt peale
kirjalikku teadet.
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Tööplaanid, IÕKd, tööpäevikud – esitamisel tähtaegadest kinnipidamisega probleeme polnud, 1
õpetaja küsis tähtaja pikendust. Kinnitused tegi õppejuht paberkandjal või Google.Drive
keskkonnas.
Tundide vaatlus - õa 2017/2018 I pa toimus kokku 15 tunnivaatlust, neist 5-minuti tunnivaatlusi
oli 12, täistunni vaatlusi oli 1, lahtisi tunde oli 2, PPR töö vaatlus toimus 4 korda. Sel õa-l
vaatlesid tunde ka Tln Ülikooli üliõpilased.
OTSUSTATI: I poolaasta sisehindamise täitmise tähtaeg on 4.01.18 (alus PGS § 78 lg 1).
6. Tagasiside koolitustelt.
KUULATI: K. J. Rebase koolituste tagasiside „K-teipimine“ ja „Personalijuhtimine
haridusasutuses“, L. Avarmaa „Aktiivõppe meetodid keelekursustel“, M. Tiisler “Kiusamisvaba
keskkonna loomise võimalused“ ja „Kõne- ja keelearengu probleemidega laps
üldhariduskoolis“, M. Koger ja K. Kalberg „Eesti-Hollandi autismialane sümpoosion Ole
arusaadav“, A. Kroon „On-Arrival koolitus“, N. Purge „HEV koordineerija ja õpetaja roll
käitumisraskustega õpilaste perede nõustamisel“, L. Pruuli „Väikelaste võimlemine lasteaias“,
M. Treksler „Õuesõppe koolitus“. Kõik tagasiside lehed asuvad õppejuhtide kabinetis
sisekontrolli kaustades.
7. Jooksvad küsimused.
KUULATI: Küsimusi ei olnud.
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