
Hoolekogu koosolek 

25.08 2021 kell 17.00 

Päevakord 

1. Õpilaste vaktsineerimine 

Õpilasi koolis korraliselt covidi vastu testima ei hakata. Testitakse  neid, kes on lähikontaksed (kui 
haigestumine on toimunud koolis). Medõel on õigus haige laps koju saata.  

Manuses on lisatud pilt: Kuidas käituda nakkusjuhtumite korral haridusasutustes.  

2. Kooli ja õpetajate digivalmidus 

Kui laps on haige, siis ta on kodus ja distantsõppel ei osale. Kui laps on terve on ta koolis ja osaleb 
kontaktõppel. Hübriidõpet kool ei korralda.  

Kui lapsevanem võtab oma lapse koolist ära ja soovib koduõpet, siis on õppe korraldamine 
lapsevanema kohustus.  

Uued e-maili aadressid õpilastele. eesnimi.perekonnanimi@nommepk.edu.ee  septembrikuu jooksul.  
Õpilastel palume kooli asjaajamiseks kasutada nommepk.edu.ee e-maile.  

3. Tunniplaan / huviringid 

Kool õpib endisel ühes vahetuses. Kõikidel klassidel ei alga tunnid ühtemoodi 8.20. Ruumikitsikus on 
jätkuvalt probleem. Õpilane võib tulla kooli varem kui selleks on vajadus -  juurde on tulnud 
istumiskohti koridorisesse.  

Huviringid alustavad oktoobrist.  

4. Kohustuslik ujumine 2021/22 aastal. 

Selle õppeaasta 4. klassidel toimub ujumine. Kahjuks selle õ/a 3. klassid ujumist ei saa. Kui tuleb 
mingit infot 3. klasside kohta jagame jooksvalt. 

Ujumine toimub 28.03. 22 – 27.05. 22 ( v.a. koolivaheaeg 25.04 2022-01.05 2022). Ujumised 
toimuvad Esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel. 

5. Vaheuksed 

Vaheustele on lisatud kandurid, et uksed sulguksid aeglasemalt. Tagab selle, et õpilased/õpetajad ei 
peaks pidevalt ukselinke katsuma.  

6. Kooli fassaad 

Kooli fassaad on remonditud, üks sein on veel tegemata.  

7. Õpilaste arvud üle piirnormi 

Õpilaste arvud kinnitatud! Kõiki õpilasi kokku 562.  

Üle piirnormi: 1.lassides +1 õpilast (49); 3. klassides +4 õpilast (52); 5. klassides +7 õpilast (55); 6. 
klassides +3 õpilast (75); 7. klassides +6 õpilast(võibolla+1?) (79); 8.klassides +4 õpilast (56);  

 

 



8. Üldkoosolek 

Ootame mõtteid üldkoosoleku esineja leidmiseks. Keda/mida sooviksite näha/kuulata? Head mõtted 
6. septembriks oppeala@nommepk.tln.edu.ee 

Mõned teemad, mis tulid hoolekogus: Kuidas mõjub digivahendites olemine õpilastele? Vaimne 
tervis -  muredega ei tohi üksi jääda! Kaalu teema/ toitumine – Tervise Arengu Instituut (tagajärjed 
jne). Liikumine – füsioterapeut.  

Koosolek toimub 6. oktoobril kell 18.00 2021 

9. Uued inimesed majas 

 Huvijuht Carena Lassel 

 Psühholoog Polina Hanenko 

 Sotsiaalpedagoog Liisa Merioja 

10. Lapsed, kellel on tunnid läbi lähevad koju. Palun jälgida, et lapsed lahkuksid koolimajast õigel 
ajal, ei jääks koridoridesse „hängima“.  

11.  Nii kaua kui võimalik toimuvad kehalised õues. II ja III astmele võiks olla suusaveerandil 
kehaliste buss. Klassijuhataja/hoolekogu esindaja võiks uurida, mis on bussi hind ja kas 
vanemad on nõus selle eest ise maksma.  

12. Söögi pakkuja on sama kuni aastani 2023. Söömine algab 2. 09.2021 

13. Snäki automaat jätkab.  

14. Otsime asendusõpetajat, kes saaks aidata vahel tundide andmisega. ( ped. Haridus on ainult 
plussiks). Anda teada õppejuht Margele oppeala@nommepk.tln.edu.ee  

15. Koolis toimub VAKTSINEERIMINE 27.-29.august kell 9.00-21.00. Moodulmajas koolimaja taga 
spordiväljakul. Aega pole vaja broneerida, kõik võivad tulla. Teavitada kõiki 
lapsevanemad/õpilasi vaktsineerimise võimalusest.  

16. Koolil on väga ilus koolivorm. Julgustage lapsi vormi kandma. Koolivormi saab tellida 
https://norrison.ee/et/otsi?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_q
uery=tallinna+n%C3%B5mme+p%C3%B5hikool 

 

Protokollija Kaia Talve 

Koosoleku esimees Tõnis Pärn 


