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1. Psühholoogi / eripedagoogi vajadus koolis
Eripedagoogi leidmiseks on avaldatud kuulutus www.koolielu.ee portaalis. Tööle asumise aeg
koheselt. Laiemalt ei ole tööpakkumist levitatud.
Psühholoogi vajaduse küsimus on tõstatatud nii õpetajate kui lapsevanemate poolt. Seotud on
see nii eripalgeliste õpilaste käitumisega seotud olukordade kui eriolukorraliste situatsioonide
lahendamisega. Õpetajad tunnevad, et on jäetud üksi tegelemisel käitumisraskustega
õpilastega. Samas tunnevad ka lapsevanemad, et koolis võiks olla isik, kelle poole laps või
lapsevanem saaks pöörduda kooli puudutava murega. Samuti oodataks psühholoogi poolt
professionaalset lähenemist koolis aeg-ajalt toimuvate erisituatsioonide lahendamisel,
vältimaks laste hirme ning kuulujuttude teket, olgu selleks siis avameelne ja avalik vestlus
toimunu osas või eraviisiline psühholoogiline nõustamine.
Kuigi koolipsühholoogi vajaduse küsimus on ka varasemalt üleval olnud, ei ole selle koha
loomiseks konkreetseid samme astutud. Nüüd on direktori poolt antud lubadus sügiseseks
eelarve koostamise ajaks läbi analüüsi kaardistada olukord ning selgitada välja võimalik

koormuse maht. Hoolekogu tegi ettepaneku, et psühholoogi palkamist kahasse võib pakkuda
ka Nõo Reaalgümnaasiumile.
Õpetajad ootavad konstruktiivset arutelu antud teemal.

2. Õpilaste ettevalmistamine olümpiaadideks
Õpilaste ettevalmistamine olümpiaadideks on üldjuhul tulnud õpetajate missioonitundest ning
tihtipeale oma vabast ajast. Töökoormus kontakttundide näol on suur ning peale tundideks
ettevalmistamist, tööde hindamist ja ka koolivälise tegevuse organiseerimist jääb õpilaste
eraldi ettevalmistamiseks tunde napiks. Õpetajate koormust on suurendanud ka rühmapõhise
õppe süsteem, kus õpetajal tuleb ette valmistada ja läbi viia õpet erinevate tasemetega
gruppidele eraldi. Seega aineõpetajal, kes soovib rohkem panustada tundidesse
ettevalmistamisse ning ka tööde parandamisel analüüsimisse, ei jätku ametlikest töötundidest
aega õpilaste olümpiaadideks ettevalmistamiseks.
On olnud õpetajatele lisatasude maksmist lisatundide või preemiat õpilase eduka olümpiaadil
esinemise eest, kuid kindel süsteem selles osas puudub.
Samas on võimalik vallal premeerida õpetajat, kelle õpilane on edukalt esinenud ning
saavutanud auhinnalise koha vabariiklikul või rahvusvahelisel olümpiaadil. Selleks on vaja
vallale esitada taotlus.

3. Kool ja kriisiplaan
Mõningad juhtumid Nõo koolis ja mujal Eestis on tõstatanud küsimuse, kas Nõo Põhikoolis
on koostatud kriisiplaan eriolukordadeks ja kuidas seda rakendatakse/ tutvustatakse/
uuendatakse. Direktor selgitas, et on olemas kriisiplaan nt tulekahju korral. Õppused
toimuvad iga kahe aasta tagant. Vastavasisuline mapp asub õpetajate ruumis riiulis. Arutleti
selle üle, et kriisiplaani võiks koostada ka teiste olukordade (nt külm- ja tulirelvad koolis)
puhuks ning meelde tuletada õppuste või muul moel vähemalt kord aastas, et käitumismallid
kinnistuksid.
Kriisiplaani(de) olemasolu oleks koolile ka juriidiliseks tagalaks.

5. Jooksvad küsimused ja kohapeal tekkinud teemad
Uute 1. klasside komplekteerimine – hetkel on registreeritud lapsi 50 ringis, on valmisolek
avada 3 paralleelklassi
Kooli koduleht – endiselt valmimisel

Saksa keele õppimise võimalused – uuesti tuletatakse meelde saksa keele soovijaid, kelle
klassis ei pruugi piisava suurusega õpperühma kokku saada. Leida lahendus, et nad saaksid
soovitud keelt õppida.
Toitumisalane küsimustik õpilasesinduse poolt – teema on aktuaalsuse kaotanud ning
küsimustikku ei tule
Hange uue toitlustaja leidmiseks – käivad viimased parandusettepanekute sisseviimised ning
hankedokumentide viimistlemine. Hange kuulutatakse välja lähiajal riigihangete keskkonnas.
Laiendatud hoolekogu koosolek – arutelu käigus käidi välja mõte, et kord aastaks võiks
toimuda hoolekogu laiendatud koosolek, millest saaksid osa võtta ka õpetajad, lapsevanemad
ja teised, kellele koolielu korda läheb.

Hoolekogu esimees Tõnis Kask

Protokollija Ilona Vares

-----------------------------------

-----------------------------------

