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Päevakord: 

1. Õpetaja laste koolis käimine distantsõppe ajal. 

2. Arengukava. 

3. Koolitoit. 

4. Algklasside õppevahendite nimekiri. 

5. Kooli koduleht. 

6. Muud küsimused. 

 

1. Õpetaja laste koolis käimine distantsõppe ajal 

Antud punkt puudutab õpetaja R. Jürgensoni laste koolis käimist distantsõppe ajal. Õpetaja 

R.Jürgenson lähtus kooli juhtkonna poolt antud tööülesannetest kutsuda kooli lisaks HEV- lap-

sele, veel järelaitamist vajavad lapsed.  Kokkuleppel juhtkonnaga, lubati koolis käia ka R.Jür-

gensoni isiklikud lapsed 1. ja 3. klassist, kuna neil ei oleks igapäevaselt kodus viibides tagatud 

juhendatud õpet.  

Küll aga tekkis kolleegidel probleem seoses õpetaja laste koolis käimisega. Väidetavalt ei 

sobinud esimese klassi õpetajale J.Koelile, et tema klassis viibib laps, seoses õpetaja koduse 

olukorraga ja viiruse levikuga, kuigi ta oli eelnevalt kolleegile kinnitanud, et lapse klassis 

viibimine temale sobib. Samuti ei sobinud ühtäkki olukord ka teisele kolleegile,  T.Tuulmägile, 

et tema tunnis viibis ootamatult 6 last. Samas oli T.Tuulmägiga lapse viibimine tunnis eelnevalt 

läbi räägitud. 

Sel ajal käis koolis 10 HEV last. Peale arusaamatusi kolleegidega küsis õpetaja R.Jürgenson 

seisukohta ka Haridus- ja Teadusministeeriumist ning sai vastuse, et kõik on toimunud 

seaduspäraselt ja eelnevate kokkulepete alusel. 

Peale 12. märtsi intsidenti õpetaja lapsi kooli ei toonud ning 1. klassi õpilane iseseisvalt antud 

olukorraga toime ei tulnud. 

Õpetaja R.Jürgenson tegi ettepaneku, et sama olukorra kordudes lähtutakse Haridus- ja 

Teadusministeeriumi juhistest, millega nõustus ka hoolekogu. Samuti nõustusid kõik osalised 

ettepanekuga, et sellised olukorrad lahendatakse edaspidi majasiseselt ja suheldakse vahetult 

asjaga seotud õpetajatega otse või siis pöördutakse oma küsimusega juhtkonna poole. 

 

 

 



2. Arengukava 
Hoolekogu tutvus arengukavaga ja kinnitas selle. 

 

2. Koolitoit 

Lapsevanemad on pöördunud hoolekogu poole, seoses sellega, et koolis kasutatakse liiga palju 

pooltooteid toidu valmistamisel. 
Koolitoidu küsimusi arutame täpsemalt koos söökla perenaisega järgmisel hoolekogu 

koosolekul augustis. 

 

3. Algklasside õppevahendite nimekiri 
Et hoida kokku lapsevanema aega ja raha töövahendite soetamisel, palutakse üle vaadata 

töövahendite nimekiri. Näiteks ei ole esimene klass kasutanud üldse liikuvaabitsat, mis oli aga 

vajalike vahendite nimekirjas. 

Klassi õpetaja vaatab õppevahendite nimekirja üle igal aastal. 

Lugemisaabitsat ei saanud sellel aastal esimeses klassis kasutada seoses tekkinud eriolukorraga, 

küll aga võetakse see kasutusele teise klassi alguses. 

 

4. Kooli koduleht 

Lapsevanemad soovivad saada läbi kodulehe rohkem infot koolis toimuva kohta ja kooli 

igapäevaeluga rohkem kursis olla. Samuti on kodulehelt info leidmine keeruline. 

Kooli kodulehe uuendamisega tegeletakse. 

Seoses andmekaitse nõuetega, vajab iga pildi ja info kajastamine, mis sisaldab õpilase nime, 

vanema nõusolekut. Kooli tegevuste kajastamiseks tuli ettepanek teha koolile siseweeb, kuhu 

lapsevanemad pääseksid koodi alusel. 

 

5. Muud küsimused 

Hoolekogu seisukohta soovitakse järgmistes küsimustes: 
   

1. Kas reeded võiksid olla kergemad päevad koolis? 

2. 4. klassis 4 matemaatika asemel 5, saab teha kui jätta midagi ära, aga mida? 

3. Tublide laste tänuüritus, kas taaselustada see? 

4. Käitumise hinde "eeskujulik" kustutamine? 

5. KiVa programmiga liitumisest? 
 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub augustikuu viimasel täisnädalal. Kuupäev täpsustub. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Siret Jõeleht      Maarja Kumpas 

Esimees      Protokollija 

 


