
 

 

Hoolekogu koosolek toimus: veebi keskkonnas Zoom 

07.01.2021 algus 18:30 lõpp 19:30 nr.7  

Kohal viibisid: Janne Tammaru, Daire Gorjatško, Meelis Rull, Silvi Hannus, Arvo Maling, 

Jaak Israel, Laima Puur, Katrin Johanson. Lee Laugamets, Egle Tšetšin,  

Puudusid: Enno Teiter 

Koosolekul osalenud/kutsutud külalised: Sven Forsel 

Päevakord: 

1. AKG õppetöö korraldus distantsõppe perioodil  

2. Lisasuunised õpetajatele distantsõppe perioodil 

3. Kohal tekkinud küsimused/arutelu 

Arutatud päevakorra punktid ja vastuvõetud otsused:  

1. Õppetöö korraldus distantsõppe perioodil  

Arutati/kuulati: Kõik hoolekogu liikmed on dokumendiga eelnevalt tutvunud. 

J.Israel tutvustab haridussüsteemi distantsõppe erinevaid stsenaariumeid, mis on väljastatud 

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt.  

A.Maling küsib, miks algklassidele ei ole määratletud videotundide hulk? 

S.Annus soovib, et algklasside klassijuhatajad otsustavad ise, vastavalt klassile, millal 

videotund toimub, tasub usaldada klassijuhatajat.  

Algklasside õpitulem ei ole videotunnis hea, pigem tahetakse üksteisi ja klassijuhatajat näha 

ja niisama lobiseda. Enamik lapsi ei oska käsitleda arvutit, ehk siis keegi peaks olema kodus 

abiks, et jõuda videotundi.  

K.Johanson selgitab ka, et alates neljandast klassist on arvutiõppe tund, seega ei saagi nõuda 

algklasside õpilastelt videotundides osalemist.  

J.Iisrael lisab, et järgmisest õppeaastast soovivad soetada rohkem arvuteid kooli ja lisada 

ainekavasse arvutiõpe (eesti keele arvelt, see seonduks ka kirjutamisega). Lisatud punkt 4.4 

1.-3. klasside videotunnid toimuvad vastavalt vajadusele, vähemalt 1 kord õppepäevas. 

Hääletus dokumendile „Õppetöö korraldus distantsõppe perioodil AKG 2020-2021 õ.a.. Kõik 

koosolekul viibinud hoolekogu liikmed on poolt. Ühtegi vastuhäält. Hoolekogu kinnitab 

dokumendi. 

 

2. Lisasuunised õpetajatele distantsõppe perioodil 

 

Arutati/kuulati: Kõik hoolekogu liikmed on dokumendiga eelnevalt tutvunud.  

M.Rull teeb ettepaneku muuta punkti: võimalusel arvestada, et klassil ei ole rohkem kui 3 

videotundi päevas. Muudetud: Võimalusel arvestada, et kuni 8.klassini ei ole rohkem kui 3 

videotundi päevas. 9.-12.klassi videotundide arv päevas määratletud ei ole, kuna nad on eale 

vastavalt võimelised arvutis juba pikemalt keskenduma ja õppima. 



 

 

 

 

3. Kohal tekkinud küsimused 

 

Arutati/kuulati: J.Israel: kui köögipersonalis keegi haigestub, siis kas lapsevanemad on nõus 

toidupaki kaasa andma? Kool annab lisaks kerge eine (jogurt, puuvili) juhul kui kodust kaasa 

võtta ei saa. Hoolekogu liikmed on sellega nõus. (Hääletust ei toimunud.) 

J.Israel tutvustab veel, et esimene nädal kooli tulles (11.jaanuar) ei toimu huvitegevust, 

edaspidine sõltub valitsuse otsusest. Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad enamasti õues, 

hajutatakse riietumisel. Võimlas korraga ainult üks klass. Klassijuhatajad selgitavad välja, kes 

vajavad arvuteid koju distantsõppeks. Haigustunnustega last ei tohi kooli saata. Klasse 

tuulutatakse. Vajadusel kantakse maske. 

 

Protokollija: Daire Gorjatško 


