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1. Hoolekogu töökorraldus
Otsustati planeerida hoolekogu koosolekud iga kahe kuu tagant, üldjuhul esmaspäeviti: 9.november;
11.jaanuar, 9.märts; 10.mai
2. Ettepanekuid hoolekogu töökavaks
Tehti ettepanek, et järgmisel koosolekul arutada distantsõppe tagasisidet ja korralduspoolt ja muid
distantsõppega seotud küsimusi ja jaanuarikuu koosolekul võiks õppejuhid tulla jagama infot, kuidas see
õppeaasta on läinud. Sooviks samuti kuulda personali töökorralduslike küsimuste kohta, sh õpetajate
toetamist. Muud küsimused võiks olla sarnaselt eelmise aasta töökavas olnud punktidega.
Anti volitused direktorile jagada käsitletavad teemad vastavalt mahukusele ja koolielu rütmile
kokkulepitud koosolekute päevakorda.
3. Üldtööplaani kinnitamine
Üldtööplaan oli saadetud hoolekogu liikmetele e-kirja teel. Lepiti kokku, et kui nädala jooksul ei tule
täiendavaid küsimusi ja ettepanekuid, loetakse üldtööplaan hoolekogu poolt kinnitatuks.
Üldtööplaaniga koos arutati erinevaid õppetööd ja muud koolielu puudutavaid küsimusi:
Ujumine: Keegi ei oska vastata. Sellega korraldamisega tegeleb Kullo. Haridusameti kontaktisik pidi
uurima, kas saab ja kus saab sel aastal ujuda. Lisaks tavapärasele jäid eelmisel aastal 3. klassis olnud
lastel ujumistunnid ära.
Tehti ettepanek, et õpetajad võiks leida ühise kellaaja, mis ajaks tuleks panna tunnitöö ja kodutöö
ekooli. Praegune olukord on väga kaootiline, kes paneb varem, kes alles hilja õhtul.
Samuti võiks kooliga seotud info jõuda võimalikult varakult lastevanemateni. Hetkel oli suur probleem
garderoobi ümber tõstmine. Lapsed pidid oma asju taga otsima.

Ettepanek õpetajatele, et ilmselt tuleb sel aastal rohkem ette olukordi, kus õpilased puuduvad koolist ka
väikse haiguse tõttu. Seega võiks õpetajad leida võimalusel, kuidas õpilane saaks mõne töö juba kodus
olles järgi teha. Muidu kooli tulles võivad hakata tööd kuhjuma ja õpilane jääb hätta.
Samuti tehti ettepanek, et Ekooli õppimiste kirjeldused võiksid olla veel täpsemad, et kerge haigusega
kodus olevatel lastel ja neid abistavatel vanematel oleks võimalikult täpselt info olemas. Samuti võiks
lisada jagatavate materjalide pilt, et need saaks ise välja trükkida jms.
Rohkem üritusi võiks koolis olla. Neid korraldab õpilasesindus.
Kooli 55. sünnipäev lükkub edasi.
Õppeainetes võiks olla rohkem erinevaid projekte, omavahelist sidustamist.
4. Muud küsimused
Kooli lastevanemate üldkoosolek tuleb teha. Kooli enda valik, kas saalis või mõne muu kanali kaudu.
Plaanis on teha see 8.oktoober.
Moodulklassidega pole siiani edasi jõutud. Hange on tehtud ja teostaja ka valitudaga ehitusega ei ole
alustatud. Kuuldavasti on tähtajaks detsember.
Tunniplaan võiks olla olemas 1.septembriks (iga aastane probleem)
Ühte eesti keele õpetajat hetkel pole, aga on lootust, et saame.
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