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Otsus: Hoolekogu kinnitab päevakorra.
1. Nõo Põhikooli 2021/2022 õa õpitulemused
Õppealajuhataja andis ülevaate 2021/22 õa õpitulemustest. Õpitulemused on tublisti
paranenud. 316 õpilast lõpetas klassi heade ja väga heade õpitulemustega. Käesoleval aastal
lõpetas 9. klassi 43 õpilast. Kiituskirju/tänukirju otsustasid aineõpetajad anda kokku 24
õpilasele ja nendest 9 õpilast lõpetas põhikooli viitega. Samuti anti välja hulgaliselt
ainekiituskirju.
Käesoleval aastal jäi 1 õpilasel lõpetamata, 7 õpilasel olid küll puudulikud hinded, mis aga
lõpuks ikkagi likvideeriti.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et aasta oli raske, asendati väga suurel hulgal tunde, mis oli tingitud
koroonast.
Positiivseks võib aga selle aastal pidada (olenemata covidist), et esimest korda ilmus kooli
ajaleht, mis suurel hulgal on õpilaste endi tehtud. Ajalehega saab tutvuda koolikodulehel.
2. Nõo Põhikooli tunnustamise kord.
Õppealajuhataja andis ülevaate tunnustamise korrast. Kuna NPK ei olnud varem antud
dokumenti, mis sätestaks mille alusel, kuidas ja keda tunnustatakse. Dokumendis tuuakse välja
kuidas õpilasi, õpetajaid ja teisi Nõo Põhikooliga seotud inimesi märgata, tunnustada,
motiveerida jne.
Hetkel ei ole veel dokument lõplikult valmis, sest takerdus ühe punkti taha „Aktiivne Klass“,
kuidas tunnustada tervet klassi/kollektiivi.
Nõo Põhikooli tunnustamise korras tuuakse veel eraldi välja:
Õpilaste tunnustamine

Aasta tegu
Koolitöötajate tunnustamine
Kooli koostööpartnerite ja/või üksikisiku tunnustamine
Lapsevanemate tunnustamine
3. Vabade ametikohtade konkursid.
Konkursid olid: matemaatikaõpetaja ametikohale (2 kohta), sest NPK on õpilaste arvult kasvav
kool ning üks õpetaja oli tähtajalise töölepinguga, eesti keelele on vaja lisaks 2 õpetajat,
füüsika/loodusainetes 1 õpetaja, inimeseõpetuses osalise tööajaga õpetajat (hetkel tähtajalised
töölepingud) ning lisaks on vajadus eripedagoogi järele. Kõik seni olnud õpetajad on avaldanud
soovi ka jätkata. Loodusainete õpetaja on tänaseks oma magistrikraadi ära kaitsnud.
Inimeseõpetuse õpetaja loobus ametikohast, sest sai suurema koormuse teises koolis. Hetkel
on täitmata osalise tööajaga matemaatikaõpetaja ametikoht. Eripedagoogi ametikohale ei
laekunud mitte ühtegi avaldust, seega on see konkurss taas luhtunud.
Täna õpib NPK 457 õpilast, tõenäoliselt on vaja uuel aastal ühte sotsiaalpedagoogi juurde.
Õpetajate töökoormused on suured, kuid töötasud ei tule sellele järgi.
T. Kask küsis, kas eelarves on piisavalt raha, et võimalusel palgata õpetajaid? Eelarves on raha
koosseisus olevatele ametikohtadele, küll on vajadus uuest aastast suurendada koosseisu.
Loodame, et KOV võimaldab seda. Täna KOV õpetajate töötasudesse juurde ei lisa.
Juttu oli ka kooli laienduse teemal, mis seisab hetkel valla taga. Vald on koostamas pakkumuse
kutset „Nõo Põhikooli ruumianalüüsi koostamiseks“. Esialgselt oli plaanis sellega tegeleda
juba veebruaris.
4. Õpilaste arvu suurendamine 7.b klassis 2022/2023 õa
Tegemist on sama klassiga, mille õpilaste arvu suurendasime nii eelmisel kui ka üle-eelmisel
aastal. Klassis on 26 õpilast, 1 nendest eritunniplaaniga.
Otsus: Hoolekogu andis nõusoleku ühehäälselt 7.b klassis 2022/2023 õa õpilatse arvu
suurendamise osas. Hoolekogu annab nõusoleku suurendada 7.b klassis 2022/2023. õa õpilaste
arvu 26-ni.
5. Jooksvad küsimused
L. Aavik küsis, kuidas õpetajad ja juhtkond vastu peavad. Kooli juhtkond üritab igati õpetajaid
motiveerida. Hetkel on koostöö väga hea, tundub, et Covidist tingitud keeruline aeg on
meeskonda igati liitnud. Püüame koosolekuid korraldada majast väljas, käime ühiselt
matkamas ja planeerime vaimset tervist toetavaid koolitusi.
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