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1. Väikeklassi vajadus ja võimalus Valtu koolis
Võrreldes varasemate aastatega on koolis rohkem lapsi, kellel võtab aega kooli reeglitega
harjumine. Suurenenud on aktiivsus ja tähelepanuhäirega (ATH) laste hulk. Kehtna põhikoolis
avatakse käesoleva aasta sügisel väikeklass. Valtu kooli probleemi see ei lahenda, sest avatavasse
väikeklassis enam vabu kohti ei ole. Kehtna vald on toonud põhjenduseks raskused eripedagoogide
leidmisel. Väikeklassi süsteemi saab siiski rakendada algklassides, sest põhiastmes on juba eraldi
aineõpetajad. Põhiastmes peaks rakendama individuaalõppe süsteemi. Rapla maakonnas on õpi- ja
käitumisraskustega lastele Raikküla kool, kuhu võetakse lapsi vastu nõustamiskomisjoni otsuse
põhjal lapsevanemae avalduse alusel.
2. Viis koolivaheaega? Plussid ja miinused
Õpilaste transport hõlmab kõiki valla koole. Seega peaks viiele koolivaheajale üleminek toimuma
kõikides valla koolides korraga. Suvel lisanduv koolinädal raskendab oluliselt IX klasside
lõpueksamite organiseerimist. Eksamite soorituse ajal peab lõpetajatele tagama vaikuse. Selle
saavutamiseks peaks koolimaja olema tühi. Ülejäänud kooliperele peab selleks ajaks leidma
erinevaid tegevusi.

3. Koolikiusamine. Millised on olnud arengud selles küsimuses?
Sotsiaalpedagoog tegeleb igapäevaselt lastevaheliste konfliktide lahendamisega. Kool on taas
esitanud oma kandidatuuri osalemaks programmis KIVA. Programmis osalevate koolide nimekiri
selgub sügisel.
4. Personal. Kes võtab uue I klassi? Tunnirahu saavutamine muusikatundides. Kuidas
meelitada kooli meesõpetajaid ning noori õpetajaid?
Uue esimese klassi klassijuhatajaks saab Merle Mihkelson. Vabaneva klassiõpetaja Anne Archipovi
edasised plaanid ei ole veel täpselt teada. Muusikatundides toimuva tunnirahu saavutamiseks on
VIII klassi õpilastega toimunud vastava teemaline ümarlaud. Õp Viive Raam on tunnistanud raskusi
tunni läbiviimisega. Vajadusel abistab sotsiaalpedagoog, kes tegeleb lastega, kes tundi segavad.
Uute õpetajate kooli meelitamiseks peab muutuma ühiskonna suhtumine õpetaja ametisse. Kool
üksi jääb siin võimetuks. Üliõpilastele praktika kohtade pakkumisega pole kool ise aktiivselt
tegelenud.
5. Kas ja kuidas oleks võimalik kehalise kasvatuse tunnis rohkem kasutada ujulat?
Alates uuest õppeaastast kasutatakse kehalise kasvatuse tundides rohkem ujula võimalusi.
6. Kooli arengukava
Lähiajal viiakse koolis läbi sisehindamise aruanne. Toimuvad küsitlused lastevanemate ja õpilaste
hulgas. Seejärel parandatakse ja täiendatakse olemasolevat arengukava. Kooli arengukava valmib
käesoleva aasta oktoobrikuus.
7. Koolivestid. Kas huvi koolivestide vastu on tõusnud või pigem langenud?
Huvi koolivestide vastu on endiselt vaid algklassides. Põhiastme õpilased ei soovi koolivesti kanda.
Väikseks jäänud vestide müügi organiseerimine vajab veel läbi mõtlemist.
8. Kooli katuse ja saali remont
Arengukavas on endiselt kõige põletavam küsimus koolimaja katuse remont. Kehtna valla
laenukoormus on suur. Esmajärjekorras viiakse lõpule Kehtna põhikooli renoveerimine. Seejärel
võetakse käsile Valtu kooli remont. Riigile esitati taotlus katuse remondiks toetuse saamiseks.
Käesolevas voorus sai taotlus eitava vastuse. Uus taotlus esitatakse sügisel.
Katuse lekkekohad on hetkel likvideeritud, mis peaks välistama niiskuskahjustuse saalis. Sügiseks
tehakse saalis hädapärane remont.
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