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Päevakord 

1. 2021. aasta eelarve tutvustamine 

2. Nutivaba kool 

 

1. Eelarve üle vaatamine 

Direktori selgitused: Summad väiksemad võrreldes selle aastaga, sest 5% on eelarvet vähendatud.  

Ettepanekud: 

Priit Tampere: Mis oleks koolitussummade optimaalne tase?  

Aavo Soopa: 3% palgafondist, nagu oli kunagi. Koolitustaotlused SA Innove kaudu on pandud 

hetkel seisma, ootame, seal on üks aastane kooliõppe programm meile, mis aitaks õpetajate 

arendamist parandada. Põhirõhk pikaajalistel jätkukoolitustel. Kohustuslikku koolituse tundide arvu  

ei ole õpetajatele ette nähtud.  

Marko Tiitus: ühiskoolitused maakonnas?  

Aavo Soopa: toimib, koolidele ja lasteaedadele eraldi, igast koolist teatud arv õpetajaid osaleb. See 

on olnud koolidele suureks abiks.  

Priit Tampere: õpetajate vanuseline koosseis?  

Aavo Soopa: olemas statistika, kuni 30a- mõni, 30-39a- 25%, 40-49a-40%, 50-59a-20%, üle 60a 

20%.  

Priit Tampere- noorte kooli toomise plaan. 

Aavo Soopa: raske, samas võtame eelkõige kogemustega inimesi, noori samas ei tule ka peale.  

Marko Tiitus: Kas väikekoolidest tulevad õpetajad?  

Aavo Soopa: tõesti, nii on ja jätkub tõenäoliselt mõnda aega. Samas on ka inimeste liikumist.  



Kadri Oras: kas hügieenitarvete ostuks eelarve piisav?  

Aavo Soopa: need tulevad mitte eelarveliselt. Saab koolipidajalt piisavalt desinfitseerivaid aineid, 

maske jm. vajalikku. 

Agne Mägi: Millised on kooli võimalused teenida tulu?  

Aavo Soopa: majutus, spordivõistlused, folk jm; pargi väljarent koos siseruumidega, koolitused. 

Marko Tiitus: kuidas edasi valikainetega?  

Aavo Soopa: osaliselt jäid ära, 3.-ndas klassis toimub valikainete õpetus,  5.-ndas ja 7.-ndas jäid 

lisakursused ära.  

Marko Tiitus: aga kogemus oli positiivne, siis peaks jätkama?  

Aavo Soopa: jah, takistab õpetajate palgafondi ebapiisavus. Ka koroonaviirus segas meil selle 

korraldust. Vaatame võimalused üle järgmisel õppeaastal.  

Taotlus eelarve suurendamiseks 2021 aastal. 

Direktori selgitused, miks koolile vaja 0,3 ametikoha ulatuses haridustehnoloogi juurde lisaks 1,0-

le. Kaks erinevat maja, suur õpilaste ja õpetajate arv ja koheselt abivajaduse suurenemine seoses 

viirusega. Hetkel väga suur digioskuste õppimise vajadus   

Eelarve eelnõu sai ühehäälse heakskiidu. 

Eelarve suurendamise taotlus ühehäälselt heaks kiidetud. 

 

2. Nutitelefoni vaba kool. 

Siiani koguti nad kastidesse, aga telefonid on mustad, see pole hea otsus. Otsustati neid hoida 

õpilaste kotis. Korraldasime telefonivabad tsoonid koridorides.  

Aavo Soopa: kuidas õpilased seda näevad?  

Jessika Tammist: halb, kui on vaja õppida, ja vaja seda teha telefoni abiga.  

Aavo Soopa: võib kasutada klassis, õues, õpetaja võib anda selleks ka loa kui on olemas konkreetne 

vajadus.  

Kadri Oras: kaasake rohkem lapsevanemaid, informeerige meid paremini, mis toimub koolis.  

Aavo Soopa: infokirja sellises vormis nagu eelmisel aastal oli hetkel ei ole. Taastame selle 

järgmisel kuul.  Tore, et lapsevanemad meid toetavad.  

Agne Mägi: väga hea idee, aga samas on ka vastuolu- kooliõpe kolib internetti, aga samas piirame 

nutiseadmeid.  

Aavo Soopa: jah,  tegelikult peame piirama mõttetut kasutust ja õppima vajalikke oskusi seadmetes. 

Parem oleks, kui meil oleks rohkem arvuteid. 

Kohalolevad hoolekogu liikmed toetavad nutivaba kooli ideed. 

Novembrist alates  7.-st klassidest distantsõppe päevad või nädalad. Otsustatakse olukorrast 

lähtuvalt. 

(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 

Marko Tiitus        Kadri Oras 

Koosoleku juhataja      Protokollija 
 


