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Arutatud päevakorra punktid ja vastuvõetud otsused:  

1. Kooliaasta algusega seonduvad küsimused ja info 

 

Arutati/kuulati: J. Israel selgitab COVID-19 juhtumeid ja nende lahendamisi koolis. 

Keeruline on pidada õppetööd, kui igapäevaselt peab juhtumitega tegelema direktor, õppejuht, 

kooliõde ja sekretär. Häiritud on ka õppetöö, sest hoolimata negatiivsest kiirtestist, saadetakse 

lähikontaktsed õpetajad isolatsiooni. Suure koormuse ja aja võtavad nimekirjade saatmised, 

telefoni vestlused Terviseameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga, kiirtestimised koolis 

ja PCR-testimise korraldamine Synlabiga ning lisaks nõusolekute küsimine lapsevanematelt 

lapse testimiseks.  

 

J. Israel: ei ole ühte konkreetset pikapäevarühma ruumi, seda peab lahendama. S. Hannus lisab, 

et algklassi lastel peab olema üks kindel ruum, ruumide igapäevane vahetamine tekitab 

segadust. 

Korrapidajaid koridorides enam ei ole, õpetajatel on palutud jooksvalt nö. mööda minnes hoida 

korda ja pöörata tähelepanu õpilaste tegevustele, vajadusel sekkuda. Kiusamisjuhtumi näide. 

 

2. Ülevaade 2020-2021 õppeaastast ja vaade. 

 

Arutati/kuulati: Hoolekogu liikmetele on saadetud eelnevalt tutvumiseks dokumendid: 

Õppetöö tulemuste kokkuvõte 2021 (LISA 1) 

AKG suunised 2021/2022 õppeaastal (LISA 2) 

Põhieesmärgid ja ülesanded 2021-2022 (LISA 3) 

Õpilaste arv 2003-2021 (LISA 4) 

Küsitlused: 

2-4 kl õpilased 2021 (LISA 5) 

5-11 kl õpilased 2021 (LISA 6) 



Lapsevanemad 2021 (LISA 7) 

Lapsevanema koduõppe küsitlus 2021 (LISA 8) 

Õpilaste koduõppeküsitlus 2021 (LISA 9) 

Riigi küsitlus 202 (link) (LISA 10) 

Edasiõppimine analüüs 2021 (LISA 11) 

AKG lõpetajate edasiõppimine 2021 (LISA 12) 

 

J. Israel annab eelnevalt loetletud dokumentidele omapoolseid kommentaare ja hinnanguid. 

Üldiselt õppetööga koolis võib rahule jääda.  

M. Rull: Mis on peatähelepanu vajavad punktid uuel õppeaastal? J. Israel: Haridustehnoloogi 

ametikoht 2022 aastast 0,5 kohaga.  

 

3. Ülevaade uutest suunistest seoses koroonaviirusega. 

 

Arutati/kuulati: J. Israel tutvustab haridus- ja teadusministeeriumi üldiseid põhimõtteid.  

J. Tammaru: Vaktsineerimise nõustumise ankeedid lapsevanematele on keerulised.  

J. Israel: Kool ei survesta vaktsineerimisega, ega uuri kollektiivilt mitte vaktsineerimise 

põhjuseid.   

 

4. Eelarvelised küsimused. 

 

Arutati/kuulati: J. Israel tutvustab eelarvet. Kütet läheb rohkem, sest tuulutatakse ruume, 

lisaks lasteaia rühm.  

M. Rulli küsimus A. Malingule ventilatsiooni lisarahastuse kohta? Vastus A. Malingult: 

Lisarahastust konkreetselt ventilatsioonile ei ole tulnud.  

J. Israel annab ülevaate teostatud töödest koolis: renoveeriti tüdrukute wc, kunstkattega väljak, 

mänguväljak, turnimise väljak ja staadioni tartaankatte respary 2.etapp. 

J. Israeli küsimus, miks kooli eelarvest võetakse raha koeraväljaku aia, Karksi Külamaja 

maaküte ja teede investeeringusse, ta sooviks, et enne ka kooliga arutatakse.  

M. Maling selgitab, et kooli eelarvest võetud rahastust kasutatakse ära kuna söökla 

renoveerimine nurjus, see osutus kallimaks ja raha eraldatakse eelarvesse uuel aastal ning 

söökla renoveerimine tehakse täismahus. 

J. Israel soovib, et lisatakse eelarvesse söökla renoveerimine, aula katuse läbijooks, A ja B 

korpuse renoveerimise projekteerimine ning B III korrus avatud õpe ja pikapäevaruum.  
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