
1. Noorsoopolitseinikud 
 

Koolimaja ees on Raudtee tänaval Keelumärgi juurest palju läbisõitjaid, samuti on kiirus tihti 
väga suur. Palun planeeri oma sõit nii,et sa ei peaks keelumärgi alt läbi sõitma. Eriti ohtlik on 
see hommikul kui lapsed koolimajja liiguvad. Lahenduseks pakuti: tõkkepuud, kaamerat, 
kiirustõket (künnist) jms. Politsei lubas uurida, mis on just selle asukoha jaoks parim 
lahendus. Ka patrull käib seal kontrollimas, kuna tundub,et märk ei kehti ikkagi kõigile. 
 
Kooli juures ülekäiguraja juurde kõverpeegel, politseinikud hakkavad uurima, kas on 
võimalik.  
Puuvilja tn ja Pärnu mnt ristis liiklusmärgid madalamale, kuna ei paista silma ( politsei uurib, 
kas on võimalik).  
 
Politseinikud paluvad,et tuletaksite lastele meelde alati kanda kiivrit kui liigutakse jalgratta, 
tõukeratta, rula, elektritõuksiga jms. Liikluses tuleb olla tähelepanelik, mitte vahtida samal 
ajal telefoni. Lapsevanemad näidake head eeskuju, siis õpib ka laps ohutult liiklema.  
 
MEELESPEA 

● Liikluses ole väga tähelepanelik. 
● Pimeda ajal ja halva nähtavuse korral kanna helkurit. 
● Maanteel liigu vasakul pool tee ääres autodele vastu. 
● Sõiduki ja jalakäija kokkupõrkes saab alati rohkem kannatada jalakäija. 

 
Sõidutee ületamine 

● Sõiduteed ületan alati selleks ettenähtud kohas. Kui läheduses ei ole ühtegi 
käigutunnelit, -silda ega ülekäigurada, siis leia koht, kus sõidutee on mõlemas 
suunas hästi nähtav! 

● Ära torma kunagi ootamatult teele – autojuht ei saa oma sõidukit koheselt pidama. 
● Bussist või trollist väljudes mine alati esmalt kõnniteed mööda lähima foori või 

sebrani ning ületa sõidutee sealt.  
Kui aga ülekäigurada pole, siis oota seni, kuni buss või troll on peatusest lahkunud 
ning tee on mõlemale poole hästi näha ja autodest vaba. 

 
Koolitee planeerimine 
Koos vanematega tuleb leida kõige ohutum koolitee ning läbi arutada võimalikud ohukohad. 
Käige koolitee mitu korda läbi, et leida kõige ohutum teekond. Kõige ohutum tee ei pruugi 
olla alati kõige otsem tee! 
 

2. Koolist üldiselt, mis on septembrikuu jooksul toimunud;  
 

Koolis õpib 567 õpilast. 

Kõik õpetajate ametikohad on täidetud. 

Töötame  ühes vahetuses.  

1. klassi tuli õppima 47 õpilast. Klassijuhatajad Kaia Palu ja Kristiina Orgla 



Tasemetööd sooritati 4 kl. matemaatika ja loodusõpetus, 7 kl. matemaatika. Tasemetöid ei 

hinnata ning õpilased saavad sõnalise tagasiside.  

Osaleme KIK projektis, KIVA on I, IV ja VII klassis. KIVA meeskond kiitis Nõmme Põhikooli 

selle eest, et küsitluste tulemusena oli koolikiusamise protsent madalam kui teistes KIVA 

programmis osalevatel koolidel.  

Septembris on toimunud erinevate õppeainete õuesõppe tunde, spordinädal, Tähtede Lava 

Nõmme linnaosa voor, Maailmakoristuse päev. 

Septembris toimusid distantsõppe tunnid osades klassides (õpetaja kodus, õpilased klassis). 

Meil on olemas valmisolek vajadusel distantsõpet korraldada. 

-Olemas on tegevusplaan ja distantsõppe korraldamise kord 

http://nommepk.tln.edu.ee/?portfolio=kik-projekt 

● Konsultatsioonide graafik on kooli kodulehel 

http://nommepk.tln.edu.ee/?page_id=53 

 

3. Huvitöö 

Õpilasesinduses on 50 liiget (uusi liikmeid 21) 

Huvitegevusi pikalt ette ei planeerita, praegu on esialgne plaan kuni jõuluvaheajani.  

Traditsioonilised üritused on kirjas kodulehel. http://nommepk.tln.edu.ee/?page_id=2278 . 

Teised üritused lisanduvad jooksvalt ja pigem klasside kaupa (kuna klassidevahelist 

segunemist väga ei soosita).  

Kui lapsevanematel on häid ettepanekuid, kuidas või mis üritusi saaks/võiks see õa. 

korraldada anda sellest huvijuhile teada liisa.merioja@gmail.com 

Playback toimub esialgsete plaanide järgi virtuaalselt. Info tuleb Facebooki ja e-kooli.  

Täpsem info ürituste kohta huvijuhilt. 

 

 

 



4. Koolijuhi sõnavõtt 

 

Tallinna Nõmme Põhikooli COVID-19 leviku tõkestamise plaan  

http://nommepk.tln.edu.ee/?portfolio=kik-projekt 

Tutvuge covid-19 tõkestamise plaaniga, mis on üleval kooli kodulehel.  

Meie koolis ei ole ühtegi teadaolevalt koroonapositiivset ja seetõttu oleme hetkel rohelises 

stenaariumis, mis tähendab, tavapärase õppetöö jätkamist. Jätkuvalt 

desinfitseerime/peseme korralikult käsi, kraadime hommikul lapsi kui vaja ning vajadusel 

saadame haige lapse koju. Kõik haiguse kahtlusega lapsed käivad enamasti meie medõe 

juurest läbi ning tema otsustab, kas laps tuleb koju saata (medõe nr. 56256617; e-mail 

kristina.galdupaite@kth.ee). Siiamaani on kõik hästi toiminud, aitäh lapsevanematele selle 

eest. 

Koolil on olemas distantsõppele minemise plaan, kui see peaks osutuma vajalikuks. 

Kodulehel on distantsõppe korraldamise kord http://nommepk.tln.edu.ee/?portfolio=kik-

projekt . Kuid loodame siiski, et saame kooli võimalikult kaua lahti hoida. Tallinna linna ja HM 

poolt on suunis, et klassid 1.-6. hoida võimalikult kaua koolis ning alustada vajadusel 

hajutamist III astmest (7.8.9. klass).  

 

Kui õpilane jääb koroona isolatsiooni tõttu koolist pikemaks ajaks eemale, siis on õpilasel 

võimalus osaleda veebivahendusel õppetöös. Sellest tuleb teada anda aineõpetajale ja 

temaga see kokku leppida. (koolis on olemas veebikaamera; kui õpilasel ei ole kodus 

kasutamiseks, sel perioodil, arvutit, saab kool laenata läpaka). Rõhutame, et see on 

võimalus, kui laps on kodus ja ta ei ole haige ning saab õppetööst osa võtta; pidevat 

videoülekannet klassidest ei toimu vaid ainult kokkuleppel aineõpetajaga.  

 

5. Kiidame 

 

● Harjumaa aineõpetaja tiitli pälvis matemaatika õpetaja Gerli Laaniste 

● Suur tänu Liise Timmole, suurepäraselt juhitud õpilasesinduse eest! 

● Täname hoolekogu hea koostöö eest (kergejõustiku saali remont, distantsõppe ajal 

moraalne tugi ja Skype koosolekud, kiire tagasiside õppetööle)! 

● Lapsevanemaid Hasso Tepperit, Oliver Kaldat ja Katrin Laasi, kes koolitasid õpetajaid 

Google Classroomi ja Zoomi teemal! 

 



6. Hoolekogu esimehe sõnavõtt 

 
Jätkub töö kooli alumise saaliga, et see saaks täiesti korda ja ei peaks igal aastal remonti 

tegema. Saali juurest tuleb vundamendini lahti kaevata, uuesti korralikult isoleerida ja 

vihmavesi suunata mujale (hetkel tuleb suure vihma korral vesi saali sisse). Kogu 

ettevõtmine on väga kallis, loodetavasti saame selleks siiski linnalt raha.  

 

Hoolekogu käib koos 4-6 korda aastas ( kui on vaja siis harvem/tihedamini). Hoolekogu 

koosoleku teemad tulevad üldiselt lapsevanematelt, mis saadetakse eelnevalt esimehele 

tonis@pagaripoisid.ee; osad teemad tõstatab ka kool.  

Koosoleku päevakord ja ajakava tuleb eelnevalt e-mailile. 

 

Uue hoolekogu juhatuse valimine: Valituks osutusid Tõnis Pärn, Karin Millerman, Elen Pirso 

ja Marianne Lilienberg. Õpetajate esitaja on Berit Väli.  

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 28. oktoober kell 17.00 koolimajas õp. toas.  

 

Küsimused veebis vaatajatelt: 

1. Kas on võimalik paigaldada kaamera keelumärgi juurde? Politsei lubas uurida 

2. Küsiti, mis vanuses on enamasti koolikiusamine, kuhu peab politsei sekkuma? 

5.-7. klass. Politsei ütles ka seda, et Nõmme Põhikoolis on toiminud esmane 

sekkumine kooli töötajate poolt. 

3. Kas vanem saab trahvi kui laps tarbib alkot, mokatubakat, narkot jne? Üldiselt 

mitte kui on kergemad rikkumised. Lapsele jääb siiski märk registrisse. Alaealist ei 

saa karistada, mis aga ei tähenda, et tal on lubatud kõike teha. Pideva seaduse 

rikkumise korral siis järgneb vastavalt teole mingi karistus. Hetkel on see lahendatud 

erinevates programmides kohustusliku osalemisega. Rohkem infot Nõmme linnaosa 

noorsoopolitseiniku käest (Karita Kohver karita.kohver@politsei.ee)  

Kuidas vältida politseiga pahandustesse sattumist 

https://www2.politsei.ee/et/nouanded/noorele/voimalust-kuidas-valtida-

pahandustesse-sattumist.dot  

4. Miks KIVA ainult I, IV ja VII klassides? Kiva on ettenähtud 1 kord astme jooksul.  

Seega sellest õppeaastast saavad kõik klassid, kes läksid uude astmesse kiva tunde. 

5. Kas on kaalutud viiruse leviku piiramiseks nn koduklasse, et lapsed ei liiguks 

nii palju? Koduklassidest oleme rääkinud. Kuid kahjuks kõikidel õpetajatel ei ole 

koduklassi, seetõttu ei ole võimalik seda teha. Samuti ei ole mõeldav, et õpetajad 

materjalidega mööda maja ringi liiguksid ( nt. atlased, katsevahendid jne) 



6. Kas hommikuse kraadimise juures on mõni täiskasvanu, kes jälgib ja aitab? 

1.kl lapsel on teadmatus, mida teha kui temp.mõõtja näitab kollast (punase ja 

rohelise tule tähendus on kõigile teada)? Täiskasvanu on juures! 

7. Mis on temperatuuri mõõtmisel kriteeriumid koju saatmiseks? Hetkel on selleks 

temperatuuriks 37,2 ja kõrgem. 

8. Kas jätkuvalt on kehtiv reegel  kellaaja osas millal  peab järgmise päeva 

õppimine e- kooli jõudma? E-koolis peab õppimine olema üleval hiljemalt kell 17.00 

Kui on hiljem üles pandud, siis laps ei tohi koolis riielda saada, et on 

tegemata? Kodutöö tuleb kindlasti õpilasel tunnis oma päevikusse üles märkida.  

9. Kas kooliõe number on sama? On sama!   

Kooliõde Kristina Galdupaite 

kristina.galdupaite@kth.ee 

Vastuvõtt koolis: E-N 8.30-15.30, R 8.30-14.00 

Telefonitsi (56256617): E-N 9.00-15.30, R 9.00-14.00 

Rohkem infot Sa Tallinna Koolitervishoiu kohta www.kooliode.ee 

10. Pidev kaebus on, et kandikud ja nõud on mustad, kas õpetajad jälgivad? 

Õpetajad jälgivad, käivad ise söömas ja need on tõesti üksikud korrad kui nõu on 

must. Siis on võimalus see nõu ära viia ja võtta asemele puhas! 

 

 

Jõulukontsert Nõmme Rahu Kirikus 22. detsember 

Palun rääkige lastele, et nad käiksid söömas! Väga oluline on, et laps saab sooja toitu 

koolipäeva jooksul! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


