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PÄEVAKORD
1. Distantsõppe korraldus ja COVID-19 tõkestamine Nõo Põhikoolis
2. Jooksvad küsimused
1. Hoolekogu oli saanud eelnevalt tutvumiseks dokumendi „Distantsõppe korraldus ja COVID19 tõkestamine Nõo Põhikoolis“ (edaspidi dokument) ning kogu kooli distantsõppe ajaks kogu
koolile kehtiva eritunniplaani.
Direktor andis ülevaate dokumendi väljatöötamise kohta ning arvamuste kohta õppenõukogus
ja õpilasesinduses.
Hoolekogu küsimused dokumendi kohta:






Distantsõppel kasutatavate keskkondade nimekirja pikkuse kohta, kas oleks mõistlikum
nimekirja lühendada? Direktori vastus – tõenäoliselt peaks antud nimekiri olema veel
pikem, sest nimekirjast välja jäänud keskkondi ei tohi enam peale dokumendi jõustumist
kasutada. Seega, lisada nimekirja võimalikult palju kvaliteetseid ja huvitavaid
keskkondi, et hiljem ei tekiks probleemi nende kasutamise osas.
Distantsõppele mineku korral, kas on olemas Terviseametist kindel isik kes annab kiiret
Terviseameti poolset info kuidas täpselt talitada? Vastus – sellist konkreetset isikut ei
ole. Kool reageerib juba oma eelnevale kogemusele toetudes ja valla kriisikomisjoniga
koos võetakse vastu kõige kiiremad otsused, rakendatakse vastavaid abimeetmeid.
Reaalsus on hetkel selline, et Terviseamet ei jõua kõiki teavitada. Positiivse Covid-19
juhtumi korral Nõo põhikoolis lähtutakse Terviseameti juhistest, kui Terviseameti
poolseid juhiseid ei tule, siis tegutsetakse eelnevale kogemusele tuginedes koostöös
kooli pidajaga.
Miks on vajalik dokumendi punkt 2.4.4.? Vastus – vajadus tuleneb
Andmekaitseseadusest







Juhul kui lapsevanem ei anna nõusolekut punktis 2.11 kirjeldatud vajaduseks, kas siis
HEV-õpilased käivad koolis ikkagi edasi? Vastus – jah, neile on tagatud kontaktõpe
koolis.
Küsimus toidupakkide kohta, kas eelmisel korral läks palju toitu raisku? Kas oleks
vajadust tellida toidupakke neile, kes selleks märku annavad, et ei tekiks liiga suurt toidu
raiskamist? Vastus – toidupakid, millele ei tuldud järgi, jagati nende vahel, kellel oli
suurem vajadus.
Kas punktis 2.14. märgitud huviringide all mõeldakse Nõo põhikooli siseseid huviringe
või laieneb see ka Nõo spordihoones ja Nõo vallas toimuvatele huviringidele? Vastus –
käesoleva dokumendi kohaselt puudutab see Nõo põhikooli huviringe.
Punktis 2.18. mainitakse lisaandmete kogumist distantsõppe ajal. Missuguseid andmeid
lisaks kogutakse? Vastus – andmeid kogutakse õpilaste kohta, kes jäävad õppetööst
eemale või on raskustes õppimisega. Vastavasisulist infot küsis kevadel ka HTM.

2. Jooksvad küsimused
Eelmisel koosolekul arutatud kehalise kasvatuse õuetundide vajalikkuse kohta päriti aru
õpilaste esindajalt ja tema väitis, et sellega ei ole probleemi, poistele just meeldivad
õuetunnid. Kehalise kasvatuse välitundide vajalikkuses ei ole hoolekogul üksmeelset
arvamust. On nii nende pooldajaid kui ka neis kahtlejaid.
Hoolekogule edastati mure seoses planeeritavate hoiukappide soetamisega. Nimelt
muretsetakse, et kappide võtmed kaovad ära, ja kes kappide sisese seisukorra üle järelvalvet
teeb (koristab), ja see, et hoiukapi võimaluse saavad 100 kiiremat registreerijat, on
ebavajaliku kapiregistreerimise võidujooksu korraldamine. Vastus – hoiukappide vajaduse
väljaselgitamise sõnum sai tõepoolest segadust tekitav ja seetõttu ongi seda muudetud ning
korraldati küsitlus palju on hoiukappidele reaalselt soovijaid. Praeguse küsitlusega
kogutakse andmed kokku, et kui palju hoiukappe tuleks tellida, siis saab teha edasisi
otsuseid. Hoolekogu koosoleku ajaks oli registreeritud 32 hoiukapi soovijat. Reaalsus on
see, et koolimajja füüsiliselt lihtsalt rohkem kui 100 hoiukappi ei mahu. Hoiukappide
vajaduse kaardistamise (registreerimise) lõpptähtaeg on 2. detsember 2020. a., siis saab edasi
otsustada, kuidas toimida.
Tõstatati taas õpikute dubleerimise teema, kuna koolikottide kaalud on lubatust tublisti
suuremad. Vastus – seoses 2020 aasta eripäraga on koolil tulnud teha suuri muudatusi 2021.
aasta planeeritavas eelarves (kulude kärpimine inventari, IT-vahendite, koolituste jne arvelt.
Lisaks viiruse tõkestamiseks täiendavate kulude teke.). Seetõttu on kõik kulutused, mis
otseselt ei ole edasilükkamatud, lükatud ootele, sealhulgas õpikute dubleerimine (mis
hinnanguliselt läheks maksma 30 000€), garderoobi jalatsikapid jt. Pigem võiks kaaluda
digiõpikutele üleminekut.
Kooli jalgrattaparklasse ei mahu jalgrattad ära? Vastus – teemat on jälgitud ka kooli
juhtkonna poolt ja asi näib olevat õpilaste mugavuses, sest tühje kohti kuhu jalgratast panna
on ka siis, kui koolimaja seina äärne ja muruplatsi serv on rattaid täis. Seega tundub, et hetkel
vajadus lisarattahoidjate järele puudub, aga kui selleks vajadus tekib, siis soetatakse juurde.
Vajadusel pannakse rattahoidjaid ka sisehoovi.
Taaskord sai tõstatatud vaikse õppimisruumi vajaduse teema. Nimelt kiiremas korras oleks
koolimajja vaja sellist kohta, kus õpilane saaks vaikuses oma vabade tundide ajal koju antud
õppetükke teha. Vastus – raamatukogu hange luhtus ja uuega läheb aega, seega läheb veel
aega sobiva ruumi saamisega. Otsime lahendusi, kui psühholoog ära kolib, võibolla saame
klassiruumi A 102 kasutada õppimiseks/vaikne ruum (juhul kui saksa keele õpetaja soovib
jätkata praeguses ruumis).

Direktor tõstatas teema ja vajas hoolekogu nõusolekut seoses plaaniga korraldada 14.dets.18.dets.2020 kogu kooli projektõppe nädal (e-õppes). Nädala jooksul katsetatakse kogu
koolile mõeldud distantsõppe eritunniplaani, Google Meet keskkonda. Nädala jooksul oleks
koolitööde märksõnaks paindlikkus, eritunniplaani kitsaskohtade leidmine ja parandamine
ning kontrolltöid pigem ei oleks. Kas ringitunnid oleksid maksimaalselt
kontaktivabad/õuetunnid või pigem ei toimuks, on veel lahtine. Viimane kontaktõppe päev
oleks 11.detsember 2020. a., mil jagatakse õpilastele ka toidupakid. Ka jõulupakkide
üleandmise aeg jääks viimastele kontaktõppe päevadele. Direktori poolt esitatud projektõppe
nädala poolt hääletasid kõik hoolekogu liikmed.
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