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Koosolek algas 16.40. Lõppes17.30
Kohal olid: Meelis Atonen, Aire Allikas, Liivia Kivit, Aade Erits, Kätlin Rohilaid –Aljaste,
Jan Jorke Ellam (ÕOV), Mehis Pever.
Puudusid: Kersti Lõugas, Raivo Niidas, TLV uus esindaja määratakse sügisel.
Koosoleku juhataja: Meelis Atonen
Päevakord:
1.
2.
3.
4.

Hetke olukord koroona tõttu.
Kooliaasta lõpetamine.
Klasside komplekteerimine järgmiseks õppeaastaks
Tõstatatud küsimused.

1. Hetke olukord koroona tõttu.
Mehis Pever ütles, et õppetöö toimub jätkuvalt hajutatult. Oluline on, et õpilased saaksid
koolis käia ka sotsiaalsest aspektist lähtuvalt.
Aire Allikas avaldas arvamust, et igapäevane koolis käimine oleks parem, sest on raske kui
laps on ühel päeval koolis ja teisel päeval kodus. See on lapsevanemale lisakoormus.
Meelis Atonen nentis, et osadele lapstest sobib distantsõpe ja avaldasid soovi sellega
jätkamiseks, osad aga soovivad kogu aeg koolis käia. Ta tänas õpetajaid, kes on õpilastele
arusaadavalt selgitanud õpitavat nii veebi teel kui kontakttundides.
2. Kooliaasta lõpetamine
Põhikooli õpilaste klasside lõpetamisega võib rahule jääda. Kiituskirjaga lõpetab 100 õpilast,
hinnetele „4“ ja „5“ õpib üle 300 õpilase ja klassikursust jääb kordama kolm.
Gümnaasiumi õpilastel esineb puudulike perioodi hindeid, mis vajavad veel likvideerimist.
Kooli lõpetajate hulgas on kolm medalilootust.
Meie kooli õpilased on edukalt osalenud olümpiaadidel ja saavutanud häid tulemusi:
10. juunil toimub pidulik direktori vastuvõtt parimatele õpilastele ja sellel korral saab osaleda
lapsega üks vanem.
11. juunil toimuvad aktused kooli astmeti aulas.
21. juunil põhikooli lõpuaktused, mis toimuvad klassipõhiselt.
22. juunil gümnaasiumi klassipõhised lõpuaktused
4. juunil lipupäevale läheb koolilipu toimkond.

Otsustati:
Hoolekogu võttis info teadmiseks.

3. Klasside komplekteerimine järgmiseks õppeaastaks
Kolme kooli ühiskatsed läksid edukalt.Gümnaasiumisse õppima soovijaid on tunduvalt
rohkem kui vastu võtta saab.
Sügisel avame kolm esimest klassi. Teises vahetuses kolm 2. klassi. Oleks vajadus
moodustada väikeklass, aga õppetöö saaks alata 2. vahetusest.
Kool vajab järgmiseks õppeaastaks matemaatika õpetajat.
Otsustati:
Hoolekogu võttis info teadmiseks.

4. Algatatud küsimused
a) Koolide toitlustamise hange on hetkel pooleli.
b) Koolisümboolikaga seotud esemed: päeviku tellimine 1.-6. klassidele, ühe koolivormi
elemendi jätkuv kandmine, koolisõrmus, koolimüts.
c) Edasi uurida kooli jaoks uue klaveri soetamist
d) Rohelise Kooli lipu oleme saanud kolm korda järjest.
Otsustati:
a) Toetada Mehis Peverit toitlustamishanke otsuste tegemisel
b) Vahel esineb ka interneti probleeme ja füüsiline päevik aitab rutiini ja süsteemust
saavutada. Tugineda varasemalt vastuvõetud otsusele kanda ühte koolivormi
elemendiga riietuseset.
c) Järgmine hoolelogu koosolek toimub13. septembril kl 16.30.
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