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1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine.
Otsus: Esimeheks valiti ühehäälselt Lichettey Aavik.
Aseesimeheks valiti ühehäälselt Kristiina Härm.
Sekretäriks valiti ühehäälselt Hille Laos
2. Dokumentatsioon:
2.1 Nõo põhikooli sisehindamise kord. Dokument eelnevalt hoolekogu liikmetele saadetud
ülevaatamiseks/ arvamuse avaldamiseks. Direktor andis ülevaate hetkeolukorrast: hetkel
kehtiv sisehindamise kord oli aastast 2007, mis enam ei vastanud tänapäevastele nõuetele
ja vajadustele. 1. jaanuariks 2022 peab olema valmis uus kooli arengukava, mis tingib
sisehindamise läbiviimise ja korra olemasolu. Uue sisehindamise korra aluseks on võetud
HTM poolt soovituslik dokumentatsioon.
Otsus: Hoolekogu andis heakskiidu uuele sisehindamis korrale.
2.2 Nõo põhikooli kodukord. Dokument eelnevalt hoolekogu liikmetele saadetud arvamuse
avaldamiseks. Direktor andis ülevaate hetkeseisust, uus kodukord vajas täiendamist
distsipliini küsimustes, õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust
ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende

juhtumite lahendamise kord ning abinõud õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise
vägivalla ennetamiseks ja õpilaspileti kasutamise osas.
Otsus: Hoolekogu andis heakskiidu Nõo põhikooli kodukorrale.
3. Logopeedi konkurss.
Direktor andis ülevaate toimunud konkursist. Ühtegi CV ei laekunud. Hetkel on koosseisus
0,5 ametikohta, mida on väga raske täita. Huvi on tuntud, kui oleks pakkuda 1,0 ametikohta,
sest tegemist on kooliga, kus on palju logopeedilist abi vajavaid õpilasi. Kool on teinud
ettepaneku Nõo Vallavalitsusele, et 1. jaanuarist 2021 luua koosseisu 1,0 logopeedi
ametikohta.
4. Eelarve projekt 2021
Direktor tutvustas 2021 a. eelarve projekti.
Tõenäolised tulevad kärped ja lõplik 2021. aasta eelarve selgub peale kooli pidaja kinnitamist.
5. Jooksvad küsimused/info
Raamatukogu hange ebaõnnestus, tuleb välja kuulutada uus hange. Sisehoovi projekt on töös
ja valmimise tähtaeg on 18. november 2020. a. Hetkel on kõik tööd graafikus. Haljastus
praeguse projekti juurde ei kuulu, sest ei lähe projektis abikõlbulike kulude alla. Haljastusega
tegeleme kevadel, kaasame ka õpilasi.
Oleme alustamas poiste tööõpetuse klassi täiendava ruumi renoveerimisega.
Kool ei soovi distantsõppele kergekäeliselt minna. Haridusministeeriumi poolt on koolile
edastatud Distantsõppe korraldamise juhis, milles on 14 punkti. Peame eelnevalt täitma
juhises toodud punktid, et distantsõppele minna, kui ei tule Terviseameti poolt teistsuguseid
korraldusi.
Eelnimetatud distantsõppe korraldamise nõuetega oleme koolis koostamas vastavat
dokumenti, mis hõlmab nii kodukorra, õppekava kui ka päevakava täiendamist distantsõppele
ülemineku korral.
Valmiv õppekorraldus distantsõppele minekul tuleb esitada arvamuse avaldamiseks
hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Seoses sellega teeme ettepaneku
erakorralise hoolekogu veebikoosoleku korraldamiseks 23.-27. november 2020. a.
Distantsõppe korraldus ja COVID-19 tõkestamise dokumendi edastab kool hoolekogu
liikmetele 19.11.2020. a. e-posti vahendusel.
Lichettey Aaviku märkus/tähelepanek: enne viimast koolivaheaega, kui kool läks olude sunnil
distantsõppele, oli nõue, et videotund on lastele kohustuslik. Kui tekib uus vajadus
distantsõppele minna, kas videotunnid peavad olema ikkagi kohustuslikud? Ettepanek: ei ole
hea, et lapsed on pidevalt arvutis, videotunde võiks vähendada (N: III kooliaste). Mõned
õpetajad teavitasid pikalt ette videotundide toimumisest. Palve koolile edaspidiseks kohustuslikest videotundidest palutakse teavitada ette nii pikalt kui võimalik.
Direktor vastas: koostamisel on distantsõppe tunniplaan, kus on kajastatud ka kohustuslikud
videotunnid. Kogu informatsioon läheb üles Stuudiumisse ja kodulehele.

Õppealajuhataja Eve Saumets täiendas: Ka kõige parema tahtmise juures tuleb nii või teisti
ette ka videotundide kattumisi. Ei ole võimalik garanteerida, et videotunnid peredes ei toimu
lastel ühel ajal, lapsed õpivad erinevates kooliastmetes ja rühmades. Videotund on mõeldud
selleks, et sealt saaks abi. Videotunde ei saa, arvestades erinevaid võimalusi peredes,
kohustuslikuks teha, küll aga peaks laps, kellele see võimalus on pakutud, osalema nii sageli
kui vähegi võimalik. Kool peab mõtlema ka sellele, et kui distantsõppele läheb vaid väike
grupp lapsi või ainult üks klass, kuidas siis edasi toimetada. Sellisel juhul ei saa käiku lasta
tervet kooli hõlmavat distantsõppe eritunniplaani.
Lichettey Aavik: Kas koolil on olemas informatsioon selle kohta, kas kodudes on olemas kõik
vajalikud vahendid videotundides osalemiseks. Direktori sõnul ei ole täna kedagi, kes vajaks
kooli poolt täiendavaid vahendeid. Kool lubas teha küsitluse tehniliste vahendite vajaduse
kohta. Küsitlus pannakse üles Stuudiumisse.
Lichettey Aavik: 2 + 2 ja maskikandmine avalikus ruumis?
Direktor: Koolis seda nõuet ei ole.
Tõnis Kask: Miks on vanematel lastel jätkuvalt kehaline kasvatus õues ja väikestel sees?
Õppealajuhataja Eve Saumets: see on kooli ühine otsus, et värskes õhus viibitakse kehalise
tundides võimalikult kaua, st nii kaua kui ilmad vähegi lubavad. Kehalise kasvatuse õpetajad
panevad täiendava info Stuudiumisse tundide toimumise ja riietumise kohta kehalise tundides.
Rasmus Randala: terve tema lend arvab, et kehalise tunnid võiks olla rohkem siseruumis, sest
see ei pidurda viiruse levikut kuidagi. Pigem on oht saada mõni külmetushaigustest.
Vanemate klasside lapsed ei viitsi kaasas kanda mitut kotti kehaliste sise- ja välisriietega.
Mõnel on lisaks trenniriided ja mõnedel ka muusikakooli asjad. Nii võibki juhtuda, et kaasas
on vaid siseriided ja välja minnakse lühikeste riietega.
Signe Viira: tegi ettepaneku, et kehalise kasvatuse õpetaja teavitab ette (näiteks nädala) kas
tund toimub õues või sees, raske on kaasa võtta igaks juhuks mõlemad riided, kotid on lastel
rasked.
Jutuks tulid ka hoiukapid: tehakse küsitlus, mida arvatakse. Kooli mure on nende
paigutamisega (ruumipuudus).
Tõnis Kask: WC kasutamise probleemid. Hügieeni probleem.
Direktor selgitas: jätkuvalt on probleemid tualettides- urineeritakse maha, prill-laudadele,
seinale ja on ette tulnud ka roojamist prügikasti. On leitud poriseid jalajälgi poti pealt. See
probleem oli ka eelmisel õppeaastal. Toona veidi vaibus, aga nüüd on uuesti tekkinud. Kuna
kedagi ei soovita ebaõiglaselt süüdistada, siis leiti NRG eeskujul lahendus, mida kasutati ka
eelmisel sügisel. Kasutusel oli nn „tunnist välja“ leht, st kui tunni ajal soovis laps klassist
lahkuda, kirjutas ta lehele, mis kell ta klassist väljus ja mis kell tagasi tuli. Lisas ka oma nime.
Lehte kasutati eelmisel õppeaastal kui probleem kerkis, see distsiplineeris ning olukord
WCdes muutus paremaks.
Otsus: Erakorraline hoolekogu veebikoosolek kutsutakse kokku 23.-27.11.2020. a.
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