
 
Valtu Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll  

6. oktoober 2020 

 
 
Osalesid: Ebe Luige, Marilin Riisenberg, Nadja Riisenberg, Hannes Kraav, Reino 
Roosi, Meelika Sepman, Veera Mahlakas, Andres Saks, Aigar Kuus, Allar Läll 
 
Puudusid: Sille Valinu 
 
Protokollis: A. Läll 
 
Algas 18:00, lõppes 20:10 
 
Päevakord: 
 
1. Kuidas kooliaasta on alanud 
2. Kuidas toimime covidi vaates ja mida teeme kui olukord läheb keerulisemaks 
3. Vaatame üle klasside lastevanemate koosolekutel tõstatunud teemad 
4. Muud teemad 
 
Arutati: 

1. Õpilaste arv on tõusnud, alustasime 153 õpilasega, nüüd on õpilasi 154 ja 
peale vaheaeg 155 

2. Uued inimesed,  
a. abiõpetaja 1. klassile,  
b. sotsiaalpedagoog,  
c. kunstiõpetaja. 

3. Kui õpetaja on haige, teeb ta kodust distantsõpetust.  
4. Natuke teeb probleeme videoühenduse kvaliteet 
5. Teams keskkond õppimiseks on ennast üldiselt õigustanud 
6. Õpilased kes on karantiinis või nohused, võiksid saada samuti kodust läbi 

teamsi tundidest osa võtta. 
7. Peab parandama teavitust covid ohu puhul. Kui keegi (õpetaja, õpilane, 

lapsevanem) on saanud positiivse proovi või puutunud kokku koroona 
positiivsega, peab sellest koheselt informeerima kooli juhtkonda 

8. Koduõppel olevatel õpilastel võiksid saada õppetunni teemad koolipäeva 
alguseks. 

9. Koduste õppetööde koormused peaksid jagunema ainete vahel 
proportsionaalselt võrdselt ja tervikmahuna mõistlikult.  

10. Kui lapsel või lapsevanemal on õpetajaga mure, tuleb see lahendada kohe ja 
vajadusel kaasata kooli juhtkond. 

11. Maski kandmist võib õpetaja kohustada ja selle valiku teeb õpetaja kes ja kas 
peab kandma või koju minema 

12. Suuremate ürituste vaates oleme pigem ettevaatlikud, eesmärk on võimalikult 
pikalt kontaktõpet teha.  

13. Huviringide info lastevanematele edastada  
14. Viienda klassi lastevanemate koosolekul osalesid ka aineõpetajad 



15. Kas Sille astub hoolekogust tagasi ja asendajaks saab Reino? Hetkel veel 
lahtine 

16. Järele vastamised – kuidas lahendada, kas kindel aeg ja päev. Õppenõukogu 
pakub lahenduse välja. 

17. Arenguvestluste kord panna protokolli juurde lisana. 
18.  Leida võimalusi tunde rohkem siduda prügi ja selle tekkimise ning 

koristamisega.  
19.  Kool on ostnud matkatoole ja teevad välitunde kui ilm võimaldab 
20. Kool on saanud uuendatud arvuti, ajaloo ja inglise keele klassi ning saali lae ja 

vaheseina. 
21.  Kooli juures oleva liikluslahenduse muudatused tehakse järgmisel aastal, 

koos teiste teetöödega. 
22. Tuletame uuesti meelde liikumisreeglid laste kooli toomisel. Eelmise aasta 

muudatus on päris hästi tööle läinud, aga et kõik oleks kursis, siis teavitame 
lapsevanemaid uuesti 

23. Kooli liiklussõlme terviklahendus tuleb lahendada ühe tervikuna, kui seda 
tegema hakatakse. 

24. Koerte probleem on jätkuvalt üleval ja sellega tegeletakse 
 
 

Otsustati: 

1. Kool proovib leida lahenduse kuidas saaks paremini kaasata digitundi kodus 

väikese külmetusega või karantiinis istuva lapse. Lahendusena pakutud 

videosild läbi Teamsi kus õpilasele on näha vaid klassi tahvlit ja kuulda. 

2. Parandada teavitamist covid ohu osas. Kui õpilasel, õpetajal või lapsevanemal 

on olnud kokkupuuteid covid positiivsega või on ise haigestunud, tuleb sellest 

koheselt informeerida ka kooli. 

3. Koolis maski kandmist võib õpetaja kohustada ja selle valiku, kes maski peab 

kandma, teeb õpetaja, lähtudes lapse sümptomitest ja oma sisetundest. Maski 

kandmisest keeldumisel võib õpetaja õpilase koju saata. 

4. Üldkoosolekut hetkel ei planeeri, et vähendada suuremaid kogunemisi.  

5. Järele vastamised – õppenõukogu pakub välja lahenduse kuidas seda teha 

kas kindel päev ja aeg, mitmel päeval vmt. 

6.  Jätkame kontaktõppel nii pikalt kui võimalik 

7. Arenguvestluste kord pannakse kooli kodulehele ja/või e-kooli. 

 

 

Digiallkiri 

Allar Läll 

Hoolekogu esimees 

 

 


