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1) II õppeperioodi kokkuvõtted
Katrin Arandi: Justkui kordus eelmisele perioodile: 51 õp 4-5, 15 õp puudulikega, Eelmisel 8
viielist, sel korral 13. On juba selgunud suvetöölised ja üks õpilane, kes ilmselt kooli ei lõpeta
oma puudumiste tõttu – temaga veel tegeletakse. On variant, et ta lõpetab põhihariduseta ja
läheb kuhugi kutseõppesse. Lisaks on õpilane, kes on küll nimekirjas, kuid pole koolis käinud
ja käib hoopis tööl.
Teise klassi tuli üks õpilane Hispaaniast, kelle kodune keel on vene keel – läheb jõudsasti
edasi.
Matemaatika on endiselt keeruline. Keeruliseks läheb just aineõpetaja juurde minekul.
Lihtsustatud õppekava alusel õpib 2 õpilast ja algklassidest käivad eripedagoogi juures 6
õpilast pidevalt ja 4 vastavalt vajadusele.
Logopeedi juures käivad nii rühmades kui ka üksikult umbkaudu 50 õpilast. Selle abil saab ka
erisusi eksamitingimustesse.
2) turvalisus koolis
Tutvustati vahendeid turvalisuse tagamiseks ja tülide ennetamiseks.
Kunagi on olnud ka koolitus rahutu lapse kinni hoidmise ohututest võtetest, kuid see oli väga
ammu ja sellest enam ei mäletata.
Psühholoog tegeleb nende olukordade ja klassidega usinasti.
3) kokkuvõtted e-õppepäevast
Reelika Turi: Mida noorem klass, seda paremini õnnestus. Lapsevanemad aitasid. Vanemate
klasside puhul juhtus, et õpetajad kuhjasid liialt ülesandeid – edaspidi püüame luua selle
päeva jaoks eraldi ülesande, mida kogu päeva täita. Esimesed lahendid saabusid juba 0:15.
Eesmärgiks oli ka arvutikasutuse õpe õpetajatele ja õpilastele. Päris paljud ei saanud arvuti
kasutamisega hakkama.
Tulemas on ka õpetajate tagasiside nende kogemusest erinevates koolides.

Plaanis on korrata igal aastal. Samuti on plaanis teha töövarjupäev, kus saab kellegagi tööle
kaasa minna.
4) direktori info
Peagi hakkame otsima juhendajaid minifirmade huviringi juhte, kes oleksid valmis selle
protsessi juhendaja abil lastega koos läbi tegema.
Otsime juhendajat robootika ringile. Lasteaias on juba olemas inimene, kes sellega tegeleb.
Oleme tegelenud „kogupäevakooli“ planeerimisega. Uuringu järgi on soovitud hilisemat
koolipäeva algust. Suund on kodutööde vähendamisele.
Valminud on ettepanek uute tunniaegade kasutusele võtuks, et selle üle arutleda.
5) kohapeal algatatud teemad
Esimese klassi on tulemas vast kõik 20 last lasteaiast ja mõned Jõelähtmest. Avaldusi saab
hakata tooma lähinädalatel. Tulemas on avatud uste päev koolis. Kui tuleb 26 last, siis lööme
lahku.
Kooli kaasa võetavate asjade nimekiri tuleb hoolega üle vaadata – sel aastal oli palju asju,
mida kohe vaja ei läinud.
Tööõpetuse jaoks vajalikke asju tuleb ühiselt koguda lastevanemate algatusel – õpetaja seda
nõuda ei saa.
Edukate õpilaste tunnustamine loodetavasti sel aastal siiski tuleb. Õpetajaid tunnustatakse
õpetajate päevaga seoses.
Püüame üleliia suured klassid järgmisest aastast siiski lahku lüüa, kuid õpetajaid selleks veel
pole. Kõige kriitilisemad on matemaatika, eesti- ja inglise keel – nende koormused on kaugelt
üleliia.
Plaan on anda digipädevuste õpe eri õpetajate kätte, et saaks seda muude ainete sees õppida.
Taotleme sülearvuteid, et saaks kahe klassi jagu, mida oleks võimalik ühest klassist teise
liigutada. Sellega suureneb vast arvutite kasutus ja õpetajate oskus neid kasutada. Olemas on
17 tahvelarvutit.
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