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Arutatud päevakorra punktid ja vastuvõetud otsused:  

1. Hetke olukorra tutvustamine ja tuleviku stsenaariumid piirangute 

tugevnedes. (COVID-19) 

 

Arutati/kuulati: J. Israel annan ülevaate kooli COVID-19 juhtumitega. Kooli juhtkond on 

igapäevaselt suhtluses Terviseametiga, kes annab soovitus ja kellega tehakse koostööd. 

Terviseamet soovitab esialgu saata klasse isolatsiooni, mitte sulgeda kogu kooli. Esialgu 

saadeti distantsõppele väikeste vahedega 12, 10 ja 9 klass. Seejärel haigestus kooli söökla 

personalist töötaja, kuna kogu söökla personal saadeti isolatsiooni, ei olnud toitlustamine 

enam võimalik ja kogu kool saadeti distantsõppele, esialgu 1 nädal (kuni 6.detsember).  

J. Israel lisab, et mõned lapsevanemad on väga kurjad, süüdistavad kooli haiguse levitamises. 

A.Maling kinnitab, et kool ei ole süüdi. Otsuseid tehakse koos, st. vallavanem, kooli juhtkond, 

hoolekogu ja Terviseamet. 

Kool COVID-19 positiivsete nimesid öelda ei tohi, need on mõeldud ainult ametisiseseks 

kasutamiseks, et selgitada lihtsamalt välja lähikontaktseid.  

Kooli personal soovib distantsõpet pikendada 2 nädalani, et maandada kooli personali ja 

lastevanemate pingeid ja pikendatud aeg aitaks COVID-19 peiteperioodil mööduda. 

Hoolekogu liikmed kiidavad heaks distantsõppe pikendamise 13.detsembrini. Kontaktõpe 

alustab uuesti 14. detsember 2020.  

J. Israel tutvustab õppetöö korralduse dokumenti distantsõppel. Hoolekogu on sellega 

eelnevalt tutvunud. Lisatakse parandusi 6.2 peatüki sõnastusele. Õpilaste poolt palutud eriline 

tähelepanu 1.6 punktile: „Et õpilane saaks oma aega planeerida, antakse kõik distantsõppe 

ülesanded ja suunised tundideks Stuudiumis koduse tööna sama koolipäeva hommikuks 

hiljemalt kell 9.“ J. Israeli pöörab tähelepanu ka videotundidele, mida on keelatud salvestada 

või pildistada, et hiljem seda materjali sotsiaalmeedias ei kasutatakse. 



D. Gorjatško küsib, et milline on mõistlik aeg või kas on ka määratud aeg lastevanematele, 

millal ta peab tagama, abistama (eriti 1.kooliastme lapsed) sissepääsud kooli poolt 

kasutavatele kanalitele, kus toimub distantsõpe MS Teams, stuudium ja opiq. Kas see peaks 

ka distantsõppetöö korralduses olema määratletud. Talle tundub, et osad lapsevanemad ei 

abista last, kuigi kooli poolt on tagatud IT-tugi- Kalmer Märtson ja samuti saab laenata 

arvuteid koolist. Valmisolek selleks oli 2020 mais tehtud. 

S. Hannus lisab, et videotunnid ei ole ilmtingimata vajalikud, sest nende efektiivsus on väike. 

Iseseisvam töö on tulemuslikum. Samuti lisab, et vanemad loodavad väga videotundidele, et 

neil oleks lihtsam. Opiq tunnid on üles ehitatud iseseivaks õppekeskkonnaks ja sellest piisab. 

 

2. Eelarvelised küsimused 

 

Arutati/kuulati:  Eelarve projekt 2021. Dokument eelnevalt hoolekogu liikmetele saadetud ja 

sellega tutvutud. J. Israel selgitab eelarves olevaid kulusid, mida soovitakse kärpida. Näiteks 

küte, kui varasematel aastatel sai kütte vaheajaks maha keerata ja sellega kokku hoida, siis 

nüüd seda teha ei saa, sest koolimajas on lasteaia rühm, mis tegutseb vaheajal. Samuti 

tuulutatakse iga vahetund klassiruume, seega kütet peab olema rohkem nö. peale keeratud. 

Kulu isikliku sõiduauto kompensatsioon suureneb, kuna õpetajad tulevad Viljandi- ja 

Valgamaalt. Suureneb kulu: infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud. Inventari vajadus- väga 

vajalik keedukatel kööki, mida hetkel pidevalt remonditakse. A.Maling soovitab minna 

direktoril vallavanemale konkreetseid selgitusi andma ja koostööd tegema. Hädavajalike asju 

kindlasti rahastatakse. 

Struktuuri muudatused: J.Israel teeb vallale ettepaneku suurendada sotsiaalpedagoogi 

töökohta 0,75lt-1,00ni ning köögi abitöölise ametikohta 1,00lt-1,50ni. Eelarvese lisakulu 

lisatud. Hoolekogu kiidab heaks. 

 

3. Kohal tekkinud küsimused 

 

Arutati/kuulati:  M.Rull: Milline on piisav aeg, millal tutvuda hoolekogule saadetud 

dokumentidega? Otsustati, et 3 päeva enne saata dokumendid hoolekogule. 

 

A.Maling tõi välja teema, mis puudutab kahte õpetajat, ta küsis, kas juhtkonnani on jõudnud 

ja kas sellega on tegeletud? J.Israel vastab jaatavalt. Ta lisab, et kui tuleb kaebus, siis 

õpetajatega alati räägitakse ja kuulatakse ära mõlemad osapooled. J.Israel palub külastada 

õpetajate tunde nii hoolekogu liikmetel kui lastevanematel. 

 

L.Puur küsimus bussiliikluse kohta. Kas buss peab lapse tooma kodu teeotsa või võib nö. 

peatuse koht olla kodust paar kilomeetrit eemal? A. Maling ja J. Israel lisavad, et bussil on 

ette nähtud marsruut ja peatuma peab kindlas kohas, vales kohas peatumine on karistatav ning 

varem ümber pööramine, bussijuhile mugavamas kohas, ei ole lubatud. Peab ühendust võtma 

piirkonna juhi D.Oravaga, et täpsustada konkreetne peatus. 

 

Protokollija: Daire Gorjatško 


