
Valtu Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll  

6. aprill 2021 

 

Osalesid: Andres Saks, Reino Roosi, Veera Mahlakas, Ebe Luige, Aigar Kuus, Meelika Sepman, Nadja 

Riisenberg, Hannes Kraav, Allar Läll 

Protokollis: A. Läll 

Algus: 18:00, lõpp 20:00 

 

Päevakord: 

1. Õpilaste küsitluse tulemused 

2. Distantsõpe 

3. Direktori ülevaade vahepeal toimunust ja edasistest plaanidest 

4. „Teeme ära“ kampaania 

5. Muud teemad 

 

Arutati: 

1. Tehti rahulolu küsitlus lastevanematel koostöö Innovega. Tulemused saabuvad sügiseks.  

2. Klassides 4-9 tehti küsitlus õpilatse hulgas, Osalus ca 90%, Küsimused ja vastused on 

protokolli lisana kaasas. Üldiselt ollakse õpekorraldusega rahul.  

3. Lapsi on e-õppeks ette valmistatud ja seda on tunda, et tulemused on paremad. 

4. Kas e-tund võiks toimuda selliselt, et ka õpilased oleks videopildiga tunnis, et nad oleksid 

aktiivsemalt kaasas. Arutelus tuli välja, et selle ellu viimist takistab kodudes olev aeglane 

internetiühendus. Küll, aga kindlasti peab õpilasel mikrofon olema, et õpilane saaks küsida ja 

vastata. 

5. Aeglane internet või halb levi on probleemiks mitmetes peredes, eriti suuremates peredes, 

kus mitu last korraga tundides osalema peavad. 

6. Õpilased on praeguse info järgi kuni vaheajani distantsõppel. Iga päevaselt koolimajas ca 10 

last, kes vajavad järele aitamist.  

7. Kooli hetkel Covid positiivseid ei ole. Lähi kontaktseid on. Pikendust on antud osade ainete 

tegemisel õpilastele, kes on pidanud karantiinis olema. 

8. Kolmanda trimestri hinded on tärniga, ehk annavad väiksema osakaalu. Põhjuseks 

distantsõpe. 

9. Läbi Teamsi toimunud e-tunnist saab ka osalejate protokolli välja võtta. 

10. Ventilatsioon. Meie koolis ei ole ventileeritud ruume mida viiruse leviku vähendamiseks 

vajaksime. Riigil on plaan pakkuda toetust seoses covidiga, summas 30 miljonit. Raha on 

mõeldud õppeasutustele ventilatsioonisüsteemide välja ehitamiseks.  Ventilatsioonide. Kool 

võtab mõned hinnangulised pakkumised ventilatsiooni rajamiseks ja plaan on toetuse taotlus 

sisse anda. 

11. Kooli juurdeehitus, kuhu on planeeritud raamatukogu on samuti päevakorras, aga hetkel veel 

lahendus ja ruumikava lahtine. Kooli poolt on soov saada ka mõned lisaruumid (kodundus, 

pikapäeva rühma klass, poiste käsitöö) 



12. Arengukava hakkab lõppema. See tuleb üle vaadata. Arengukava võtame käsile sügise ja 

kaasame laiemalt lastevanemaid. 

13. Arenguvestlused õpilastega tuleb läbi viia. Selle Õpetajatele on plaanis teha kas vastav 

koolitus, mis hetkel planeeritud augustisse. 

14. 8. klassi loovtööd on edasi lükatud kuupäevaks 01.06. Teemat enam muuta ei saa. 

15. „Teeme ära“ kampaanias osalemine on hetkel lahtine, kuna ei tea mis olukord ja piirangud 

selle ajal on, aga kui saab siis kool osaleb. 

16. Lapsevanemalt tuli uuesti küsimus, kas lapsed saaksid tundide raames käia ka alevi vahel 

koristamas. See teema on olnud arutluse all sügisesel hoolekogu istungil. Hetkel võtab kool 

osa igal kevadel toimuvast „Teeme ära“ koristuspäevast, mille käigus koristatakse alevi vahel 

ja ka suurte teede äärest. Kool ei tohi saata õpilasi lihtsalt igal nädalal prahti koristama. 

Hoolekogu poolt on antud soovitus, et kui mõne tunni teemat saab siduda prügi ja 

koristusega, siis õpetaja teeb seda.      

17. Probleemiks on, et osad õpilased, tegelevad e-tunni ajal muude tegevustega. Lapsevanemad 

peavad ise püüdma ka jälgida ja rääkida lastega, et nad tunnist aktiivselt osa võtaks ja muude 

tegevustega samal ajal ei tegeleks. 

18. Lastevanemate poolt on kurtmist, et õpilastel on liiga palju ekraani taga istumist (e-tunnid ja 

iseseisev töö on peamiselt arvutis). Lastele samas pigem meeldib, et tunnid on vahetud koos 

õpetajaga. Hoolekogu leidis ,et vahetud e-tunnid on efektiivsemad, kui möödunud kevadel 

proovitud iseseisev töölehtede täitmine. Samuti on aitab see õpetajate töömahtu hoida 

mõistlikus piires. Õpetajad saadav ka õpilasi ekraani tagant ära, et nad puhkaks vahepeal ja 

liigutaks ennast enne järgmist tundi, aga õpilased ei kipu seda tegema.  

19. Eraldi toodi välja, et kõrgemad klassid kindlasti vajavad e-tunde.  

20. Hoolekogu protokollide peavad minema kooli kodulehele ülesse. Andres tegeleb. 

21. 2. klass tundis muret, kuidas toimub kehaline kasvatus. Tahaks mingit kontrolli funktsiooni nt 

liikumispäevik või mingeid tegevusi mida teha.  

22. Kas on lastevanematele ja õpetajatele tehakse ka küsitlus distantsõppe kohta. Hetkel plaan 

mai kuus teha 

23. Kontrolltööde ja tunnikontrollide tulemused ei jõua piisavalt kiirest e-kooli ülesse, kool 

tegeleb 

24. Kontrolltööd ei tule peale parandamist enam tagasi, et saaks vead üle vaadata ja selgeks 

õppida. Põhjus miks neid ei tagastata, on see, et muidu kontrolltöö sisu levib ja järgmised 

klassid juba teavad mis küsimused tulevad. Alati ei ole võimalik ühe teema kohta nii palju 

erinevaid küsimusi kokku panna, et need ei korduks. Hoolekogu toetab, et õpilased saaks 

õpetaja poolt parandatud kontrolltöö tagasi, et vead üle vaadata. See toetaks õppimist. 

25. Kas järeltöö hinnet võib alandada, kui käiakse korduvalt mingit tööd parandamas.  Õpetajal 

on õigus hinnet alandada, kui tehakse sama tööd järgi. Tunnikontrolli ei saa järele teha. 

26. Lastevanematel on mitmeid küsimusi, millega on mõistlik pöörduda otse õpetaja poole, et 

saaks operatiivselt lahendatud, mitte oodata hoolekogu koosoleku aega, et siis küsida.  

27. Esimesse klassi tulijad on üle 15-ne. Lootust on, et mai kuus ehk saavad tulla ka kooliga 

tutvuma. 

28. Tulevikus vaates tuleb keldris asuva söögisaaliga midagi ette võtta, et õpilased ära mahuks. 

  

 

 

 



Otsustati: 

1. Õpilaste osalemist e-tunnis läbi video, ei ole hetkel võimalik teha seoses halva 

internetiühendusega, aga õpilasel peab olema mikrofon mille kaudu ta saab tunnist osa 

võtta. 

2. Õpilaste kontaktõppe osas kuulatakse valitsuse korraldusi. 

3. Kooli juurdeehituse osas ootame arenguid valla poolt ja projekteerimise alustamist, et saaks 

selle sisus ja lahenduses kaasa rääkida. 

4. Arengukavaga tegeleme sügisel ja kaasame selle koostamisse ka lastevanemaid laiemalt. 

5. Arenguvestlused õpilastega viiakse läbi uuel õppeaastal. 

6. Distantsõppe perioodil jätkatakse e-tundidega, aga võimalusel leida tundides tegevusi mis 

suunaks õpilasi mingiks perioodiks arvutist eemale.  

7. Hoolekogu protokollid panna kooli kodulehele ülesse, selle eest vastutab kool. Lisaks võiks 

minna e-kooli. 

8. Mai kuus tehakse lastevanematele ja õpetajatele küsitlus distantsõppe kohta.  

9. Kontrolltööde ja tunnikontrollide hinded peavad varem jõudma e-kooli. Direktor räägib 

õpetajatega.  

10. Kool võtab osa iga aastasest „teeme ära“ koristuspäevast ja õpilaste sundimist regulaarselt 

alevit koristada ei rakendata. Kui on võimalik mõnda ainetunni sisu siduda prahi ja 

koristusega, siis selle raames koristamist toetatakse. 

 

 

Allar Läll 

Hoolekogu esimees 


