
HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 10.11.2021  

Algus 17.00 

Lõpp 18.45 

  

1. Polina ja Carena tervisemeeskonna tutvustus. 

Liikmed: 

Kristina Galdupaite, kooli medõde 

Reet Petermann, inimeseõpetuse õpetaja 

Ingrid Reiljan, kehalise kasvatuse õpetaja 

Liisa Merioja, sotsiaalpedagoog 

Carena Lassel, huvijuht 

Polina Hanenko, koolipsühholoog 

Eesmärk: on arendada koolikeskkonda sellisel viisil, et see aitaks hoida ja tugevdada nii õpilaste kui ka 

koolitöötajate tervist, kooliperel oleks vähem stressi, rohkem rahulolu ja koolirõõmu ning paremaid 

õpitulemusi. 

2. Probleemid sööklas: toidu otsalõppemine, korra ja puhtuse tagamine, toidu maitsestamine, toitudele 

koostisega siltide lisamine, menüü kättesaadavus, koolitoidu proovimise võimalus peale covid-olukorra 

lõppemist. Majandusjuhataja räägib antud teemadel toitlustajaga, edastab probleemid ning koostöös 

leitakse lahendused.  

3. Ühepoolsed veebitunnid kodus karantiinis olevatele lastele. Laps suhtleb õpetajatega individuaalselt, 

kuidas tunnis osaleda. Kool on omalt poolt abiks ja toeks nii lastele kui õpetajatele.  

4. Kontaktõppe ajal on tunde füüsiliselt rohkem, arvutis ei tohiks ainetund kesta järjest 45 minutit, vaid 

õpilastele antakse vahepeal ka iseseisvat tööd, mida koos õpetajaga kokkulepitud ajal kontrollitakse. 

Õpetajad juhatavad tunnid sisse ning regulaarselt kohtuvad lastega veebitundides.  Tunnid toimuvad 

ettenähtud tunniplaani alusel. Keeleõpetajatel on kokkulepe teha oma tunde individuaalsemalt ning 

väiksemates gruppides, sellest tulenevalt võib esineda tunniplaanis muutusi.  

5. Õpilastel on võimalus õpiabi tundide jaoks. Kokkuleppel õpetajaga toimuvad need veebis või koolis.  

6. Tallinnas võeti vastu otsus, et distantsõpe pikeneb nädala võrra. Koolijuht saab otsustada õppetöö vormi 

juhtumipõhiselt. Hetkel on üldised haigestumise näitajad langenud, seega saavad 4-8 klasside lapsed 

asuda kontaktõppele alates 15.11. 2021. Kõik õpilased teevad esmaspäeva hommikul kodus kiirtesti. 

Kiirtestide juhis on ekoolis olemas, vajadusel saab kantseleist ka paberversiooni. Negatiivse kiirtesti 

vastuse puhul jätkub kontaktõpe koolis, positiivse vastuse korral palume võtta ühendust perearstiga ning 

teavitada klassijuhatajat. Kõik lähikontaktsed lapsed jäävad eneseisolatsiooni neljaks päevaks, teevad 

seejärel PCR-testi ning negatiivse testi tulemusel liituvad kontaktõppega. Kiirtestide pakid saavad lapsed 

kätte koos toidupakkidega neljapäeval. Pakis on kolm testi, mida tuleb kasutada esmaspäeva, 



kolmapäeva ja reede hommikul enne kooli tulekut. Hoolekogu nõustus koolijuhi otsusega jätkata 

järgmisest nädalast kontaktõppes. 

7. Vastamised/kontrolltööd isolatsiooni- ja karantiiniperioodil kokkuleppel õpetajatega. Märkida ekooli 

väga täpselt, mida tunnis tehti, et kodus olevad õpilased kokkuleppel õpetajaga saaksid iseseisvalt järgi 

teha.  

8. 4c klassile otsitakse õpetajat. 

9. IT õpe 4. klassis on jagatud õppeaasta peale järgmiselt: Ühes õppeaines on 35 tundi. 15 tundi sellest 

moodustab arvutiõpetus ning 20 sellest KIVA ainetunnid. Hetkel on arvutiõpetusega alustanud 4.b klass, 

keda õpetab Polina Hanenko. 4.c klass ja 4.a klass alustavad esmalt KIVA ainetundidega ning jätkavad 

õppeaasta teises pooles arvutiõpetusega. 4.a klassi õpetab Karolin Sakk. 4.c klassi õpetab Liisa Merioja. 

Arvutiõpetus 4. klassis annab edasi algteadmised arvuti kasutamiseks.  

10. Kasutatakse liialt palju erinevaid keskkondi distantsõppeks. Õpilasesinduse liikme tagasiside:  on 

hallatav ja oleks keeruline seda teisiti teha.  

11. Õpilaste jaoks ette nähtud kooli meiliaadresside seadistamise probleemiga tegeletakse,  enne ei saa 

suunata kõiki sinna keskkonda töötama, kui ligipääs on tagatud. Plaan on ka edaspidi selles keskkonnas 

tööd jätkata.  

12. Fotograafi teenuse pakkujat vahetada, vähemalt kolm uut pakkumist, mille vahel valida. Koosoleku 

käigus tulnud pakkumised: Ingrid Kuusk, Fotograaf: Anton Klink, anton.klink@gmail.com, lapsevanem 

Sven Meresmaa 

13. Keemiaõpetaja lahkub, uus inimene on olemas.  

14. Kooli hoovi korrashoiuga tegeletakse.   

15. Tunniplaani link on ekooli lisatud, mis suunab sind edasi tunniplaani lehele.  

 

 

Carena Lassel        Tõnis Pärn 

Protokollija        Juhataja 


