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1. Esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine. 
2. Arengukava arutelu.
3. Põhikooli õppekava arutelu. 
4. 2021 eelarve tutvustamine.
5. Hetkeolukorra tutvustamine. 
6. Kohapeal algatatud teemad. 

1. Esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine

OTSUSTATI

1.1. Esimeheks saab Kristiina Välba
1.2. Aseesimeheks saab Heelika Sepp-Anneljas
1.3. Protokollijaid on kaks, kes teevad tööd vaheldumisi: Jaan Nuga ja Markko Lepikult

2. Arengukava arutelu

Arengukava on laiali saadetud.

ANNAB ARVAMUSE:

2.1. Kiita heaks arengukava.

3. Põhikooli õppekava arutelu

Õppekava on laiali saadetud. Erisusteks on varasem suuline keeleõpe ja ettevõtlusõpe igas 
kooliastmes.

ANNAB ARVAMUSE:

3.1. Kiita heaks põhikooli õppekava.

4. 2021 eelarve tutvustamine

Arutati ja võeti teadmiseks.

5. Hetkeolukorra tutvustamine

Reelika Turi: Nädala ja trimestri ülevaated on saadetud e-kooli.

Arutame võimalusi huvihariduse rahade tõhusamaks kasutamiseks. Näiteks huvihariduse 
nädal, kus võimalikult paljud saaksid oma huvidele kohaselt osa ja nö maitse suhu. 



Kooli poolt on võimalik rahastada 30h huviringe nädalas. Vald võimaldab osta varustuse ja 
maksab aasta palga, edasi saab kool leida palgavahendid.

Annika Kink: Olen valmis läbi viima tüdrukute tehnoloogiaringi „Ükssarviku rühm“, kuhu 
poisse ei lubata.

6. Kohapeal algatatud teemad.

Kristiina  Välba:  Kas  on  vajalik  tehase  ringi  hilisem  buss,  mida  lapsed  ootavad  selle 
asemel, et läheksid mööda kergliiklusteed koju? Eelmisel koosolekul tehti otsus korraldada 
selle bussi vajaduse küsitlus lapsevanemate hulgas. Küsima peaks laste vanematelt, keda see 
teema puudutab. Koostame kirja.

Kunagi  on  tehtud  küsitlus  hoolekogu  töö  hindamiseks.  Nüüd  võiks  selle  uuesti  teha. 
Moodustame komisjoni küsimustiku koostamiseks: Kristiina, Marian, Kristi, Annika.

Marian Leomar: 2.klassi vanematelt koolivormi küsimused: aeglane tarne – asjad jäävad 
väikseks, järelturg väikseks jäänud asjadele? Asjahuvilised võiksid luua fb rühma.

Reelika Turi: Tarneraskuste kohta on küsinud teisedki. Kuna meil pole kohustust, siis pole 
vormitegijad kiirustanud. Järgmiseks aastaks saame vast parema lepingu.

Marian Leomar:  Kehalise kasvatuse õpetaja  koondab 1.-5. klassi õpilased ühte punti  ja 
annab neile ülikooli materjale lugeda, mida vanemadki ei viitsi sirvida.

Reelika Turi: uurin asja.

Marian Leomar: Oli stiilinädal Adidas vs Nike – sellist reklaami peaks vältima.

Maia-Liisa Sild: Eliisis ei ole menüüd. Rahuloluküsitluse võiks järgmisel korral teha eraldi 
teemana, et ei kaoks pikema teksti lõppu. Pildistamise puhul oli „See ja see stuudio“ pildid 
elavamad  ja  parema kvaliteediga  kui  „Pildikompanii“  pildid.  Sel  aastal  võis  viga  olla  ka 
koroonaolukorrast tingitud kiirustamises.

Kristiina Välba Jaan Nuga

Juhataja protokollija


