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1. Ülevaade kooli toitlustamisest, järg
Toimus uus kokkusaamine kooli toitlustaja esindajatega.
Toitlustaja sõnul on neil nüüd küll tööd rohkem (alates oktoobrist pakutakse toitu laudades
eraldi anumates, lapsed ise komplekteerivad oma taldriku), kuid kadunud on järjekorrad ja ka
lapsed on uue süsteemiga nüüdseks harjunud ning oskavad omavahel toitu paremini arvestada
ja jagada.
Mureks on, et pikapäevarühma lapsed jätavad tihtipeale ja etteteatamiseta sööma tulemata
ning toit läheb raisku. See on omakorda lapsevanemate kahju, kuna pikapäevarühma
toitlustuse eest tasuvad just nemad.
Reedese pikapäevarühma toitlustamise võimalus lisatakse sügisesse sooviavalduse ankeeti.
Reedese toitlustuse miinimumkoguseks seatakse 10 last.
Alates 25. jaanuarist on spordihoone kohvikus saadaval puder (0.60€) ja pannkoogid moosiga
(0.50€). Kohvik on avatud 7.45 kuni 15.00.

Õpilasesinduse poolt koostatav toitumisalane küsimustik valmib veebruaris.

2. Ühtse rahakogumise süsteemi loomise võimaluste arutelu, järg
Peale vallaelukomisjonis ja raamatupidamisega teema arutamist on jõutud selgusele, et hetkel
pole ühtset rahakogumise süsteemi läbi pangakonto võimalik luua, kuna kontole on piiratud
ligipääs.
Käidi välja mõte, et koolil on võimalus pöörduda e-Kooli poole ettepanekuga, et nemad omalt
poolt arendaksid vastava süsteemi välja. On teada ka teisi koole sama ettepanekuga.

3. Spordihoone lisariidekapid
Vald on valmis soetama lisakappe. Direktor selgitab koos spordihoone juhatajaga välja
vajaliku koguse ning sobivaima asukoha ja edastab info valda.

4. Saksa keele õppimise võimalused
On tekkinud olukord, kus mõnes lennus on saksa keele õppe soovijad vähe ning on oht, et
rühma ei avata ning lastel ei ole võimalust lapsevanema poolt valitud võõrkeelt õppida.
Arutati võimalikke lahendusi. Pakuti välja võimalus kahe lennu keelerühmade liitmiseks.
Sellisel juhul alustavad antud olukorras lapsed keeleõpet varem, koos aasta vanema lennuga.
Lapsevanematel on võimalus nt lapse arenguvestluse käigus koos klassiõpetajaga arutada läbi
lapse tugevad ja nõrgad küljed või muud eripärad, peale mida on võimalik veel keele valikut
muuta. Samuti on võimalik korraldada näidistund ning kohtumine keeleõpetajatega, mis
samuti aitaks kaasa lõpliku valiku tegemisel.
Lapsevanemate poolt on huvi tuntud ka saksa keele ringi loomise vastu.

4. Jooksvad küsimused ja kohapeal tekkinud teemad
Tugiisikud – Kool ja vald on valmis koostööks, eelduseks lapsevanema poolne soov ning
dokumentide esitamine. Hetkel on koolis ühel õpilasel abiks tugiisik.
Andekad lapsed ning nende toetamine – Andekus kui „diagnoos“ on võimalik ning ka sel
puhul on vajalik vastavate instantsidega kooskõlastamine, mille alusel on õpilasel võimalik
koolikava läbida kohandatud õppekava alusel. Hetkel pakutakse andekamatele lastele eraldi
ettevalmistust olümpiaadideks, grupiõpet jm.
Järelkaja möödunud pakasele – Kõigile ootamatult saabunud pakane ning selle tekitatud
segadus külmade klassidega sai lahendatud. Küttesüsteem on uuesti üle reguleeritud.
Edaspidiste „kriisiolukordade“ puhul ootavad lapsevanemad tõhusamat infovahetust.

Uisuväljak – Eelmainitud pakasega valminud ja nüüdseks juba sulanud uisuväljak sai nii laste
kui lapsevanemate poolt palju kriitikat. Samuti edaspidiseks soovivad lapsevanemad
tähelepanelikumat lähenemist uisuväljaku kohustusliku kasutamise osas.
Informaatika tunnid – Endiselt on tulnud tagasisidet tundide üksluisuse ning igavuse kohta.
Kooli koduleht ja Facebooki leht – Valmimas on kooli uus koduleht. Direktor tutvustas
testversiooni. Samuti kajastatakse koolis toimuvat jooksvalt uuel Facebooki lehel
https://www.facebook.com/NooPohikool/?fref=ts
Riigihange toitlustaja leidmiseks uueks perioodiks – vastavasisuline koosolek on toimunud
ning ettevalmistavad tööd käivad.
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