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PÄEVAKORD
1. Nõo Põhikooli arengukava 2022-2025 (Hoolekogu annab arvamuse)
2. Nõo Põhikooli eelarve projekt 2022 aastaks. (Hoolekogu annab arvamuse)
3. Jooksvad küsimused
Otsus: Hoolekogu kinnitab päevakorra.
1. Nõo Põhikooli arengukava 2022-2025
Direktor andis põhjaliku ülevaate arengukavast.
Eelnevalt oli arengukava hoolekogu liikmetele arvamuse andmiseks välja saadetud.
Hoolekogu ettepanekul lisatakse arengukavale huviringide laiem valik (lisada: tehnikaring).
Arutati tunnustamist ja märkamist. Selgitati arengukavas välja toodud ajakava.
Hoolekogult tuli ettepanek küsida NRGst, kas on võimalik teha koostööd NRG valikainete
(majandus/rahandus) kursustega nii, et NPK õpilased saaksid huvi korral liituda.
Otsus: Hoolekogule arvamuse andmiseks: hoolekogu liikmed kiidavad arengukava 2022-2025
ühehäälselt heaks.
2. Nõo Põhikooli eelarve projekt 2022 aastaks
Direktor andis ülevaate eelarve projektist. Kõige suurem mure on koolil garderoobi ja
pikapäevarühma seintega - need hallitavad, koorub värvi jne. See on ohtlik laste tervisele.
Tuleks vundament soojustada A-korpuses. Ümber tuleb ehitada tulekahju signalisatsioon. Kool
paigaldab rohkem valvekaameraid - need paigaldatakse koos salvestusseadmega. Segadus
tekkis sügisel spordikooli arvetega - kool ei kasutanud sügisel maja (kehalise tunnid olid õues),
arve oli aga maja täiskasutuse eest. See olukord sai lahendatud. Kasvanud on ka
meditsiinikulud (des.vahendid ja maskid). NRG ja NPK kahe maja peale on üks meditsiiniõde
- Alice Plaado (leping on sõlmitud Helina Pedakuga), on ilmselge, et seda on vähe. Suurem
mure on siis kui õde on koolitusel, selliselt on mõlemad majad tühjad. On olnud juhuseid, kui
med.õde on teise kooli õpilasega hõivatud, kui oleks koheselt abi vaja. Õnneks on neid

juhtumeid siiski siiani vähe olnud, aga arvestades testimise, vaktsineerimise jm
meditsiinivaldkonnaga seotud tegevusi, millega alates pandeemia algusest tegelevad ka
õpetajad, on vajadus koolis meditsiiniteenuse järgi siiski suurem. Hoolekogu tegi ettepaneku
valla sotsiaalkomisjonile, leida võimalus NPK kui ka NRG koolihoonete eraldi meditsiiniõdede
jaoks, kes saaksid vajadusel ka üksteist aidata/asendada.
Koolil on olemas seisev koristusmasin (kas on töökorras, ei ole teada), mida koolipersonal
(koristajad) ei suuda liigutada. Masin seisab kasutuseta. Hoolekogu andis heakskiidu masin ära
müüa ja soetada uus.
Otsus: Hoolekogu andis soovitusi korrigeerida kulutusi prognoositud inflatsioonile vastavas
mahus.
3. Jooksvad küsimused.
Õppekavas hindamisjuhendi muudatus ettepanek (hoolekogule arvamuse andmiseks)
Muudetakse peatükk 4 punkt 2
Sõnastus praegu:
1. klass 1 trimestri õpitulemused kajastatakse Stuudiumis ja eraldi tunnistusel (antakse välja
paberkandja 1.trimestri lõpus) kujundava hindamise põhimõtteid järgides.
Uus sõnastus:
1. klassi 1 trimestri õpitulemusi kajastatakse jooksvalt kujundava hindamise põhimõtteid
järgides Stuudiumis. 1.klassi 1 trimestri kokkuvõtvaid õpitulemusi ei märgita Stuudiumisse.
Õpilastele antakse nn „aabitsaperioodi“ lõppedes (tavaliselt detsembri aabitsa jõulupeol)
paberkandjal tunnistused kokkuvõtvate sõnaliste hinnangutega.
Otsus: Hoolekogu andis heakskiidu ühehäälselt õppekavas hindamisjuhendi muudatuse osas

Tõnis Kask: tõstatas koolibussi teema. Direktor andis teada, et vald koos kooliga tegeleb antud
teemaga. Lastevanematele on bussiliikluse vajaduse kaardistamiseks välja saadetud küsitlus.
Lichettey Aavik: kuidas kooli juhtkonnale tundub praegune füüsika õpetaja, kes on alles tulnud
ülikoolist. Vist jääb puudu pedagoogilisest pädevusest? Kas on sellekohast tagasisidet tulnud?
Direktor andis teada, et sellist tagasisidet ei ole ja õpetajale on määratud sisseelamiseks mentor
terveks õppeaastaks. Nii õppealajuhataja kui ka mentor on külastanud uue õpetaja tunde.
Lichettey Aavikule jäi mulje, et õpetaja on liiga kiire ja laps ei jõua klassis järele. Rasmus
Randala aga nimetas, et on hea õpetaja. Kuna tegemist ei ole laiaulatusliku murega, siis
tegeletakse personaalselt.
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