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Otsus: Hoolekogu kinnitab päevakorra.
1. Õpilaste arvu suurendamine 6. klassides 2021/2022 õppeaastaks
6.b klassis suurendada õpilaste arvu 27 õpilaseni ning 6.a klassis 26 õpilaseni 2021/2022
õppeaastaks. Tegemist on juba eelmisel õppeaastal hoolekogu nõusoleku saanud klassidega.
Eelmisel aastal tehtud otsus on olnud kooli ja õpilaste poolt nähtuna õige ning soovime jätkata
kahe paralleeliga 6. klassides ning mitte lõhkuda klassikomplekte. Õpilased õpivad põhiainetes
rühmaõppes ning õpiaste kooslused on teatud ainetes klassides väiksemad kui õpilaste üldarv.
Lisaks rakendatakse järgmise aasta 6.a klassis individuaalset õppekava ühele õpilasele (õpib
enamikes ainetes üks-ühele ja eritunniplaaniga).
Otsus: Hoolekogu andis ühehäälselt nõusoleku õpilaste arvu suurendamiseks 6.a ja 6.b klassis
2021/2022 õppeaastaks.
2. Õppekava muudatus
Direktor ja õppealajuhataja andsid ülevaate õppekava muudatustest. Õppekavasse lisatakse
hindamise korraldus, mis on juba kooskõlastatud õpilasesinduses ja õpetajate koosolekul ning
läbi arutatud ainekomisjonides, üle vaadatud ka hoolekogu poolt. Alus: PGS § 73 l 1, p 3.
https://docs.google.com/document/d/11oKZ8b9WdVzGIqHoArEHo38Yw0_XbS3I563Lz2En
prE/edit
Hindamisjuhendist rääkisime põhjalikult eelmises hoolekogus.
Hoolekogu andis positiivse hinnangu/arvamuse õppekava muudatuse osas, mis käsitles
hindamise korraldust.
Õppekava muudatus on ka 8. klasside komplekstasemetöö kaotamine (kajastub ka
hindamisjuhendis). Seega tühistada Nõo Põhikooli õppekava üldosa 5. jao 20 punkti l 7: mis
sisaldab järgmist teavet: 8.klassis korraldatakse komplekstasemetöö, millest veerandi
moodustab eesti keel ja veerandi matemaatika ning ülejäänud osa teised ained ning inglise

keeles suuline osa. Tasemetöö koostatakse 100 punkti arvestusega ja tulemus kantakse
tunnistusele.
Komplekstasemetöö vajalikkus ja otstarbekus on läbi arutatud ainekomisjonides ning õpetajate
koosolekutel. Valdav enamus õpetajaid ei poolda komplekstasemetöö läbiviimist 8. klasside
õpilastele. 8. klassis tuleb kaitsta loovtöö ning lisakoormus ei ole otstarbekas. Samuti ei anna
tükeldatud ja eri ainetest koosnev komplekstasemetöö ka õpetajatele tagasisidet aine
omandamise kohta.
Tasemerühmade kaotamine loodusainetes. Vastavalt loodusainete komisjoni ettepanekule
kaotada rühmaõpe keemias ja füüsikas. Õpetajate sõnul ei ole loodusainetes õpe tasemerühmas
tulemust andnud, sest suurenenud on käitumisraskustega õpilaste osakaal ning sellega seoses
pärsib sarnaste probleemidega õpilaste suurem rühm tugevasti õppetööd. Pigem tuleks õpetajate
sõnul käitumisraskustega õpilasi klassis hajutada. Seal on neil eeskuju, mille nimel pingutada
ning käitumisprobleeme on seega klassis vähem. Olümpiaadidele ja võistlustele pürgijatega on
juba varasemalt eraldi tegeldud ja tegeldakse ka edasi.
Otsus: Hoolekogu kiidab muudatused ühehäälselt heaks.
3. Distantsõppe kokkuvõte
Õppealajuhataja andis ülevaate distantsõppe kokkuvõtte kohta. Distantsõppe kohta koostati
eraldi küsitlused: 1.-3. kl, 4.-9. kl, lisaks küsitlus lastevanematele ja õpetajate tagasiside.
Ettepanek: Hoolekogu tegi ettepaneku küsitluste kokkuvõtted panna lühendatud kujul
kodulehele.

4. Sügisel 1. klassid
Sügisel 2021 on alustamas 59 last. Komplekteeritakse 3 esimest klassi. Klassidesse jagamise
põhimõtted: kooli juhtkond (õppealajuhataja, direktor) ja HEV meeskond jaotavad õpilased
koolivalmiduskaartide alusel 1. klassidesse. Tulevaste klassijuhatajatega kokkuleppel
määratakse klassijuhatajad. Ühte klassi tuleb lisaks ka abiõpetaja. Kool lähtub iga klassi
komplekteerimisel vaid lastest.
Otsus: Hoolekogu andis ühehäälse nõusoleku eelnimetatud süsteemi rakendamiseks klasside
komplekteerimisel.

5. Vabad ametikohad
Uueks õppeaastaks tuli täita mitmed vabad ametikohad.
Konkurss oli: eesti keele ja kirjanduse õpetaja, inglise keele õpetaja, klassiõpetaja, logopeedi,
loodusainete õpetaja, sotsiaalpedagoog, matemaatikaõpetaja kohale.
Eesti keele õpetajal oli hetkel tähtajaline tööleping (kvalifikatsiooninõuded ei ole täidetud),
inglise keele õpetaja ja klassiõpetaja vajadus tuleneb õpilaste arvu suurenemisest, logopeedi ei
ole meil eelnevalt õnnestunud leida, loodusainete õpetaja läheb lapsepuhkusele,
sotsiaalpedagoogi tööleping lõppes märtsis 2021 ja matemaatikaõpetajal tähtajaline tööleping.
Konkurss oli edukas eesti keele õpetaja, inglise keele õpetaja, klassiõpetaja, logopeedi,
loodusainete õpetaja ja sotsiaalpedagoogi ametikohal. Matemaatikaõpetaja konkurss tuli
tunnistada luhtunuks. Tuleb uus konkurss matemaatikaõpetaja ametikohale.

6. Jooksvad küsimused
9 klassi lõpuaktusel vanemate tänamine. Murekoht eelmise õppeaasta lõpetamisel. Hoolekogu
otsustas, et tänukiri vanematele läheb õpilase tunnistuse vahele. Direktor andis ülevaate
koostöövestluste kokkuvõttest õpetajatega.
Otsus: Hoolekogu otsustas ühehäälselt, et tänukiri vanematele läheb õpilase lõputunnistuse
vahele ja eraldi tänamist aktusel ei tehta.
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