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1. kokkuvõte 2. õppeperioodist 

Reelika Turi annab ülevaate õppeedukusest. Oluliselt on langenud õppeedukus matemaatikas. 
Samas on matemaatikas olnud kõige enam veebitunde. 

 

 2. ülevaade distantsõppest 

Reelika Turi: Vallavalitsus tellis uuringu. Suures plaanis on hästi. Nädalas on klassi kohta 
umbes 7 veebitundi vastavalt vajadusele. 

Kitsaskohaks on tublid lapsed, kes jäävad lisa väljakutsetest ilma. Õpetajad on koormatud 
tavaliste ja järele aitamist vajavate lastega. 

 

3. lasteaiarühmade suuruste kinnitamine järgmiseks õppeaastaks 

Reelika Turi: Lasteaias on see ametlikult hoolekogu ettepanek vallavalitsusele. 

Koopaoravates on 8 last, kes peaksid minema hiljem kooli. Et saaks lapsi jaotada vastavalt 
vanusele, tuleks suurendada koopaoravaid (18) ja lendoravaid (tulevad uued) 24 lapseni ja 
oravajütse (17) ja pähklikesi 22 lapseni. Käbid jäävad 12 lapsele. Sellega jääks praeguse seisuga 
koopaoravates ja pähklikestes kummaski üks koht varusse. 

Liina Veerbaum: Õpetajate arvamuse kohaselt laste arvu suurendamisega rühmas kannatab 
lapsega tegelemine, samuti kasvab müra ja langeb õhu kvaliteet. Kõige keerulisem on oravajütside 
rühmas, kus on erinevates vanustes lapsed ja diagnoosimata käitumishäirega laps. Kui laste arvu 
kasvatada, siis on vaja lisaks õpetajaabi. 

ETTEPANEK: 

3.1. Kehtestada õppeaastal 2021/2022 lasteaia rühmade suurusteks: Käbikesed 12, Lendoravad 
22, Koopaoravad 24, Oravajütsid 20, Pähklike 22. 

 

 4. lasteaia arenguplaanid 

Reelika Turi: Oleme otsinud juurde ehitamise variante. Hetkel valikus hoovile konteinerid või 
rahvamajja hoiurühm. Konteineri saaks 5-6 kuuga, 20 lapsele aiarühm. Rahvamajja saaks teha 
sõimeealistele hoiu kiiremini, kõige enam 14 lapsele. Kõige parem oleks konteiner, mis oleks uus 
ja avar ja hea koha peal. 



 

5. direktori informatsioon 

Õpilasfirmad tegutsevad ja käivad turul müümas. 

Mais arendatakse KIVA – kiusamisvaba kool. Kord nädalas hakkavad olema kiusamisvastase 
õppe tunnid. 1-4 klassid hakkavad koolivormi kandma, teistel tuleb veel üks vaheaasta, kuna ei 
tea, kas ja kui palju järgmiselõppeaastal koolis käiakse. 

VEPAga („veel parem“ käitumisoskuste mäng) jätkame ja laiendame. 

Haridustehnoloogi konkurss sai pikendatud, kuna kandidaate ei olnud. 

Lasteaia lapsed on usinasti kodus olnud. Nüüd on tõusnud kohalolijate hulk pea pooleni. 

 

 6. kohapeal algatatud teemad 

Kristiina Välba: kas arenguvestlused tulevad? 
Reelika Turi: Tulevad, ilmselt paljuski arvuti vahendusel või ka õues istudes. 

Kristiina Välba: Kaua jätkub kehval tasemel vene keele õpetamine? 
Reelika Turi: Õpetajat ei ole lihtne hinnata. 

Kristiina Välba: Kas 5.kl-s ei ole inglise keeles tempo rühmasid? 
Reelika Turi: Tulevad, alates järgmisest aastast. Temporühmad hakkavad uuest aastast 

toimuma juba alates 4. klassist (ka 5. klass ja 6. klass), tegemist suurte klassidega. 

Marian Leomar: Kuidas kiusamisjuhtum on arenenud ja mis on sellest saanud? Viimati oli 
juttu, et kriminaalasi on algatatud. 

Reelika Turi: Kiusamisjuhtum on prokuratuuri käes. Homme toimub ümarlaud, kuhu on 
kaasatud ka kool. Meile teadaolevalt edasisi konflikte pole olnud. Kool on sellest juhtumist 
tulenevalt teinud mitmeid korraldusi juhtumite paremaks jälgimiseks ja avastamiseks. Kuu 
viimasel nädalal vaadatakse kõik juhtumid üle. Eesmärk on, et juhtumid ei jääks ühe inimese 
lahendada ega eraldiseisvateks, vaid oleksid vaadeldavad koos varasemate juhtumitega. 

Marian Leomar: Mis seis on kooli kellaga? 
Reelika Turi: Varuosad ei ole kohale jõudnud.  

Kristi Vader: Kehalise kasvatuse tunnis antakse ülesandeid, mis eeldavad interneti olemasolu 
telefonis. Telefonid kipuvad ka kinni jooksma ja siis tuleb kõike otsast alustada. 

Reelika Turi: Kehalise kasvatuse õpetaja on loonud valikuid. Aga saab ka lapsevanematega 
koos jalutada. Õpetaja on avatud lahenduste pakkumistele. Väga raske on teha ülesandeid, mis 
kõigile meeldivad. 

Maia-Liis Sild: Millal selguva 1.kl tulijad? 
Reelika Turi: 15.juuni on avalduste võtmise algus, aga võivad tulla ka 1. septembril. 

Maia-Liis Sild: Kui suur on eripedagoogi koormus? 
Reelika Turi: Töötab täiskoormusel. 

Marian Leomar: Kooli psühholoogiga kohtumiste kokku leppimisel on olnud arusaamatusi 
ning kokkulepetest mitte kinnipidamist. 

Kristiina Välba: Hoolekogu uuringu küsimustik valmib lähipäevil, järgmisel nädalal loodame 
edastada lastevanematele vastamiseks. 
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