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Päevakord 

Päevakord: 

1. Covid koolis 

2. Jooksvad küsimused 

1. Covidist koolis 

Direktor: Vaktsineerituse tase on suhteliselt kõrge. Laste hulgas (12 a ja vanemad)- ca 60%, õpetajate 

hulgas üle 90%.  

Haigestumisi suhteliselt vähe võrreldes eelmise lainega. Praeguseni testiti 3 korda nädalas. Testide 

komplekteerimisega tegelevad tundidest vabad õpetajad. Edaspidi testimised 2x nädalas, esmaspäeval ja 

neljapäeval. 1.-4. klass testis alguses koolis, alates sellest nädalast testivad kodus. 5.-9. klass testib kodus, 

koolist antud juhtnööride abil.  

Koolist puudujaid on suhteliselt palju. Puudutakse eri põhjustel.  

Hoolekogu liikmed uurisid, kuidas on tagatud kodus isolatsioonis või kergemalt haigetele lastele 

osalemine õppetöös.  

Aavo Soopa: õpetajatel soovituslik tunni ajal rajada telesild Teamsi abil. Selleks on olemas koolis 

tehnilised abivahendid õpetajatele. Sellel ka oma murekoht- kes kodudes vaatavad, kuidas mõistvad 

vaadatavat, kommenteerivad jne. Kuidas õpetajad tulevad toime mitmel pool olevate õpilaste 

haldamisega, lisaks veel antakse lisaülesandeid neile kodus olevatele lastele, kes ei saa Teamsi tunnis 

osaleda. Kodu peaks aitama last ühenduse loomisel, õpetajad ei suuda lapsi kodudes aidata, kui nad ei 

kuule/näe vms.  

Hoolekogu ettepanekul vajaks telesilla kasutamise protsess täpsustamist- kes võtab kellega ja kuidas 

ühendust (kas lapsevanem õpetajaga, õpetaja lapsega? millal?). 

OTSUSTATI: toetame aktiivset Teamsi keskkonna kasutamist. Soovitame lapsevanemaid sellest 

teavitada ja pakkuda koolitust. Soovitame teha juhend Teamsi kasutamise kohta kodus.  



2. Jooksvad küsimused  

Lapsevanem Kadri Oras küsis, kuidas saab kool tagada, et Stuudiumit ei risustataks mitte koolitöösse 

puudutavate teemade ja vestlusringidega? 

Hoolekogu seisukoht- kuna Stuudium on e-päevik, siis peab see jääma kooliõppe info jaoks. Kuna 

asjasse mittepuutuv info on administraatoril õigus sealt kustutada, siis palume seda ka teha.  

Agne Mägi- sooviks järgmine kord saada koolisöögi tagasiside küsimustiku kohta ülevaadet.  

Direktor lubas seda anda ja ühtlasi kutsus hoolekogu liikmeid kooli sööma, et anda ka tagasisidet. Sööma 

võiks tulla tunni ajal, lõuna maksab 1,30 €.  

Hoolekogu ettepanek oma liikmetele- palun kõigil käia koolis söömas, anda tagasisidet ja järgmine 

kord arutame sel teemal.  

 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub teisipäeval, 25.01.2022 kl 17.00 Uueveski tee 1 koolimajas. 
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