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PÄEVAKORD

1. Tagasivaade eelmisele hooajale ja ülevaade algavale hooajale
2. Jooksvad küsimused ja kohapeal tekkinud teemad

Toitlustamine
Pikalt ettevalmistatud hange Nõo Põhikooli ja Nõo Reaalgümnaasiumi toitlustaja leidmiseks
kuulutati kahel korral läbi kukkunuks. Esimesel korral osales hankel üks pakkuja (seni kooli
toitlustanud ettevõte) ja tema pakutud hind ei olnud sobiv põhikoolile. Kordushankel osales
kaks ettevõtet ning sel korral ei olnud pakutud hind sobiv gümnaasiumile. Otsustati pikendada
lepingut ühe aasta võrra seni kooli toitlustanud ettevõttega Sildo Luke OÜ.
Alustatakse uue hanke koostamist järgmiseks perioodiks. Hoolekogu tegi ettepaneku, et hanke
komisjoni liikmeks arvataks ka kummagi kooli hoolekogu esindaja. Direktor lubas ettepaneku
edasi anda.
Sellest sügisest on võimalik pakkuda toitlustust ka reedesel päeval pikapäevarühma lastele.
Täpsem info selle kohta on ilmunud e-Koolis ja öeldakse maha ka lastevanemate
üldkoosolekul. Reedese pikapäevarühma toitlustamise tasuvuspiir on 10 last.

1. klassid
Sel õppeaastal on komplekteeritud kolm 1. klassi, neist kaks tavasuuruses ja üks väiksem
klass. Koolis alustab tööd uus eripedagoog, kes esialgu kolmel päeval nädalas koostöös
klassiõpetajaga tunde läbi viia aitab. Uus süsteem vajab harjumist ja sissetöötamist kõigilt
osapooltelt.

Rühma- ja lennupõhine õpe
Endiselt on olnud üleval küsimusi ning poolt- ja vastuargumente antud õppemeetodite osas.
Kui rühmapõhine õpe on rohkem arusaadavam ja poolehoidu leidnud, siis lennupõhise õppe
põhimõte ja klassijuhatajate roll selles on siiani pisut arusaamatu. Direktori sõnul on rühmaja lennupõhine õpe omavahel seotud ja aitab üksteisele kaasa. Kui ühelt poolt soovitakse
vähendada „A-kate“ ja „B-kate“ võimalikku vastandumist ning korraldatakse ühistegevusi
paralleelklassidele, siis teiselt poolt on ka mure vaiksemate laste pärast, kes suuremas
kollektiivis ei julge või suuda end kuuldavaks teha.
On tehtud küsitlus lennupõhise õppe õpilaste seas, kuid selle küsitluse tulemusi pole
avalikustatud.
Tehti ettepanek uue rahuloluküsitluse korraldamise osas, mis muuhulgas puudutab ka rühmaja lennupõhist õpet ning on suunatud kõigile osapooltele – õpilastele, õpetajatele ja
lastevanematele.
Kõigi küsitluste loomuliku jätkuna oodatakse ka tulemuste avalikustamist.

Lisakapid spordihoonesse
Eelmisel õppeaastal alguse saanud mure spordihoones kappide ja nagide vähesuse osas on
jõudnud tõdemuseni, et ruumipuuduse tõttu pole võimalik kappe lisada, nagu ka nagisid seina
peale. Ainukese võimaliku variandina jäävad eraldiseisvad rõivastanged.

Koolihoone remont
Põhikooli hoone arvati sel suvel valla omandisse. Sellega seoses algavad etapiviisiliselt
koolihoone parendustööd.

Kooli tekkel
On tulnud ettepanek teha kooli logoga tekkel, mida saab kasutada kooli ametlikel ja pidulikel
sündmustel. Arutati tekli kasutuselevõtuga seotud poolt- ja vastuargumente ning asendamine
nt lipsu ja kaelarätiga.

Kujundav hindamine
Kuigi Tartu linna koolid on sellest õppeaastast üle läinud kujundavale hindamisele
algklassides, siis Nõo Põhikoolis rakendatakse kujundavat hindamist 1. klassi 1. trimestril.
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