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PÄEVAKORD
1.

Olukord koolis seoses distantsõppega.

ARUTELU JA OTSUSED
1.

Krista Andreson: Viimasest hoolekogust on veidi aega möödas. Nädal pärast eelmist
hoolekogu oli lastevanemate nõukoda, mis toimus samuti veebi teel. See oli meie jaoks
oluline tagasiside. Lastevanemate nõukoja hinnangul saadakse üldiselt hästi
hakkama, aga välja toodi mõningad kitsaskohad. Need olid seotud eeskätt õpilastega,
kellel iseseisev õppimine hästi välja ei tule. Lastevanemate nõukojast tuli soov, et
videotunde võiks olla rohkem. Läksime seda teed, et põhiainete õpetajad peaksid kord
nädalas videokonsultatsioone võimaldama. Teemaks on olnud ka kooli toitlustus, mis
on üleriigiline teema. Erinevad omavalitsused on käitunud erinevalt. Viljandis on asjad
lahendatud selliselt, et abivajajate kohta koostatakse koostöös kooliga nimekirjad ja
neile jagatakse pakke. Meie tegime oma kooli juhtkonnaga ettepaneku, et kaaluda
võimalust jagada pakke kõigile soovijatele. Oleme samuti endiselt jooksvalt jaganud
abivajajatele töövahendeid. Sellega peaks olema korras st arvutipuuduse taha ei
peaks distantsõpe jääma. Oleme teinud õpetajatele digikoolitust.
Praegu on põhiteemadeks hindamine ja õppeaasta lõpetamine alates 15. maist. Algne
ebaselge kommunikatsioon riigi poolt on tekitanud selles osas küsimusi. Lõpuklasside
viimane koolikell oli planeeritud 27. maisse. Samas toimub 1.-8. klassi osas
õppenõukogu 3.-6. juunini. Juhtkonna poolne ettepanek on, et 9. klasside lõpetamine
vormistatakse samas õppenõukogus, kus otsustatakse 1.-8. klass.
Kui üldse tuleb otsus õppe kohta pärast 15. maid, siis saab see ikkagi olema äärmisel
vajadusel. Minuni on jõudnud päris palju küsimusi seoses 15. maiga.
Meelis Atonen: Minu laste kool Tallinnas otsustas, et kool lõpetab ametlikult 6. juunil,
aga selle ajani toimub distantsõpe. Sellest on ainult väga väikesed erandid ning üldselt
distantsõpe.
Krista Andreson: Meil on ka plaanis teha see ettepanek, et me läheks koolivaheajale
1.-8. klassiga 5. juunil. See on veel kooliüleselt läbi rääkimata. Õpetajatel on ülesanne
välja selgitada, kui palju on neid, kelle puhul on tõsine vajadus koolis kokku saada.
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Hindamisel lähtusime nii ministeeriumi soovitustest kui aruteludest enda kooli
õpetajatega. Praegu on mitteeristav hindamine, aga aastahindeks tuleb ikka hinne.
Praegu ei ole mõtet teha õppekavva muudatust.
Mariann Mitt: Põhimõtteliselt on Paalalinna koolis seis üsna sarnane. Kolmas
trimester on mitteeristav hindamine ja aastahinne on hindeline. See ei ole veel
selgunud, kes siis 18. mail kooli lähevad. Õpetajad on ka oma tervise pärast mures.
Peaks tegelikult distantsõpet jätkama. Ka lõpuklassi osas ei ole veel otsust. Aga
küsimused on sarnased ja lahendused on ka Paalalinna koolis väga sarnased.
Krista Andreson: Igal juhul saab see kohtumine koolis alates 18. maist olla nii õpetaja
kui õpilase mõlemapoolsel nõusolekul.
Meelis Atonen: Otsustame 18. mai järel, mis vormis teeme järgmise koosoleku.

Meelist Atonen
hoolekogu esimees

Jaanus Ikla

/allkirjastatud digitaalselt/

protokollija
/allkirjastatud digitaalselt/

Päevakorras koosolekul:
1. Olukord koolis, kuidas e-õpe toimib, kas on muresid, kuidas saama aidata, kas on selgusi
klasside ja tasemete lõpetamiste osas jne. Kui kellelgi on eelnevalt küsimusi, siis võiks
Kristale ette saata, ta saab mõelda.
2. Sisehindamise korra kinnitamine.
3. Muu-a) järgmine koosolek.
Ma arvan, et sellisel keerulisel ajal peab Hoolekogu olema koolile igati toeks ja keskendume
pigem hetkeolukorrale rohkem. Arengu teemasid(ka Arengukava asju) ja normatiivseid akte
saame arutada, kui oukord lahenemas ja saame kokku tulla.
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