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Päevakord:
1. Ülevaade garderoobis oleva hallituse osas ja analüüside tulemustest ning lahendustest.
Analüüsid on teostatud, ruumides levivad seened määratud. Tõrje teostatud. Mais
planeeritud välitööd vundamendi ümberehituseks.
2. Koolilõuna rahulolu-uuringu tagasiside.
Juhtkond on kimbatuses tagasiside osas. Väga kallutatud negatiivse suunas. Tagasisidest jääb
mulje, et väga palju on halvasti, ning samuti jääb mulje, et sõna on võtnud enamasti vaid
need kellel on midagi halvasti öelda ja seetõttu jääb kallutatud mulje nagu kõik olekski väga
halb. Tegelikult on juba toimunud palju positiivseid muutusi toidu kvaliteedi ja
mitmekesisuse osas, toidu komponendid on juba eraldi. Tähelepanu tuleks pöörata
toidunõude puhtusele ja ülemaitsestamise vältimisele. Ettepanek: lisada võileivale
määrdeaineid (või, määrdejuust vms.).
Ettepanek: viia sisse süsteem, et eelmisel päeval hiljemalt teatud kellaajal tuleks teavitada
lapse koolitulemine, sest väga suured kogused sööki lähevad raisku ja see on suur rahaline
väljaminek nii riigi kui ka valla poolt. Vastasel juhul tuleb hata järeleandmisi tegema
kvaliteedi arvelt või kokku hoidma millegi muu olulise arvelt. Arvatavasti on võimalik
teavitamine ühildada stuudiumisse puudumise märkimisega. Hetkel saaks probleemi
lahendada, et lapse puuduma jäämisel pikemaks ajaks märgiks lapsevanem juba ette kui on
teada, et laps jääb pikemalt koolist eemale.
3. 1. kl õpilaste prognoositav arv 2022/2023 õ.a-ks.
61 vallasisest ja 7 vallavälist õpilast on registreeritud hetkeseisuga. Need kes õigel ajal ei ole
teatanud otsitakse üles ja küsitakse üle nende kohakasutus. Väga oleks soov avada neli
paralleelklassi, aga ruumipuuduse tõttu on asi väga komplitseeritud ja arvatavasti ei õnnestu.
Erijuhul võetakse vastu otsus, et klassis on ka üle 24 õpilase. Õpilaste arvu klassis võib tõsta
hoolekogu ja volikogu heakskiidul. Maikuus tulevad koolitutvustavad päevad. Kaks päeva
koos lapsega koolis kus laps ja vanem toimetavad majas ja teevad erinevaid tegevusi ja
saavad ka koos tutvuda majaga. Lapsed jagatakse klassidesse kostöös lasteaia ja
klassijuhatajatega. Välditakse ainult poste või tüdrukute klasside teket.
4. Lühiülevaade kooli laiendusprojekti osas.
Hetkeplaanides on teha täiesti uus tiib olemasoleva söökla-aula tiiva asemele, 4korruseline.
Lähteülesande koostamine koolidirektorile anti tähtajaga 31.jaanuar.2022. Ruumiprogrammi
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koostamise eest vastutab Piia raig. Ehitusega seotud toimingute eest vastutab Sven Tarto.
Hetkeplaanide järgi peaks maja valmima 01.07.2024. Toitlustamine lahendatakse
ehitusperioodiks ajutise sööklana.
Juurdeehitus annaks juurde mitutuhat ruutmeetrit õppetööks väga vajalikku juba
puuduolevat pinda, lisaks võimaldaks tulevikus valla kasvamisega seotud tekkivat
ruumipuudust lahendada.
Kokkuvõte 2. trimestri õppetöö osas.
287 nelja-viielisi. Hindamata ja puudulikud 59 õpilast, siin hulgas ka pikalt haigusega
õppetööst eemal olnud õpilased.
Küsimus: kas oleks võimalik pikalt kodus oleval lapsel teha vastamisi kodus, kasvõi vanema
juuresolekul video kaudu sooritada kontrolltöid ja teisi vastamisi?
Vastus: konsultatsiooni tunnis saaks videoga osaleda. Üksikuid selliseid vastamisi on täiesti
võimalik vastata, aga kui selliselt vastata soovijaid on mitmeid, siis on selliselt vastatud töö
õpilase teadmistele vastamise aususes võimalik kahelda. Antud hetkel võiks kasutada
õpetajaga otsesuhtluse varianti ja kokkuleppeliselt leida lahendus vastamiseks.
Ettepanek: tuua söögivahetunnid tagasi ennekoroona-aegsesse ajakavva, st. et esimeste
klasside söögivahetund algaks kella 11-st.
Vastus: Siiani kestab koolis hajutatuse nõue. Testimise nõue on samuti 2x nädalas. Lisaampsu
vallapooset ei tule, kuna mõned õpilased kuritarvitasid pakutavat toitu ja leidus tagasisidet,
et seda pole vaja. Soovijad saavad sööklast osta alati juurde lisalõunasöögi 1.50eur ja puuvilja
leiva ampsu saab tasuta võtta. Seetõttu jääb algklasside lõunasöögivahetund kella 10-ks.
Ettepanek: inimeseks olemise heaolu toetavad õppeained (muusika, kehaline kasvatus,
kunst, käsitöö, tööõpetus) võiks muuta numbrilise hindamise vabaks.
Vastus: ettepanek ei leidnud arutelu käigus poolehoidu.
Ettepanek: kooli poolsete huviringide hulka lisada enesekaitse, raadioamatöörid,
meditsiin/esmaabi, IT, tehnika, keemia/füüsika, matemaatika, inglise keel, hispaania keel,
väitlusoskus. Ükski ring ei tohiks olla vanusepõhine, vaid kõigile huvilistele avatud.
Vastus: Paljud ringid said ka arengukavasse sisse , aga nende elluviimine võtab aega.
Hetkeseisuga on paljudel õpilastel suured puudujäämised ja õpilüngad, tegeletakse nende
täitmisega ning uusi ringe õppekavasse juurde tekitada ei ole hetkel energiat.
Ettepanek: ll kooliastmes lisanduva võõrkeele valikus võiks olla ka variant, et õppida saab
mõlemat keelt. Praegune variant võimaldab õppida kas saksa või vene keelt.
Vastus: Riiklikult ettenähtud ja seadusega lubatud norm tundide arvule on täis ja seetõttu ei
saa lisatunde võtta. Seega sellist varianti ei ole võimalik tekitada.
Ettepanek: kehalise kasvatuse tunnid võiksid igal võimalusel toimuda õues. Seda eriti
pimedamal ajal (oktoober-märts, eriti november-veebruar) kui päevavalguse aeg on lühike ja
laste tervise arenguks ning säilitamiseks on päevavalguse ajal õues aktiivselt viibimine
ülitähtis.
Vastus: Kehalise õppekava kohaselt on vajalikud ka läbida õppekavas ettenähtud normid
sisespordialade näol. Kehalise õpetajad otsustavad kuidas nad ajakava koostavad. Ka osad
õpilased eelistavad siseruumides kehalise tunde.
Ettepanek: raamatukogus võiks olla nn. ajumängude nurk.
Vastus: Sellised mängud on raamatukogus olemas ja ka lisanduvad. Mängude kohta võiks
küsitleda õpilasi koostöötunnis, et millistest ollakse huvitatud.
Ettepanek: vallapoolsete huviringide info võiks olla Nõo pk kodulehel huviringide juures
lingina. Hetkel on keeruline leida ühest kohast kogu infot huviringide kohta millest Nõo vallas
oleks võimalik osa võtta.
Vastus: Asjaga tegeletakse.
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