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Päevakord: 

1. 2019./20.õppeaasta kokkuvõte ja uue õppeaasta plaanid. 

 

Inge Kalle andis ülevaate 2019/2020 õppeaastast.  

Põhikooli lõpetas 10 õpilast. Seoses eriolukorraga riigis lõpueksameid ei toimunud, kool lõpetati 

aastahinnete alusel. 

Sellel aastal oli kaks rahuloluküsitlust: Kooli poolt koostatud küsitlus ja 4. ning 8. klassi õpilased 

vastasid riiklikule küsitlusele.  

Küsitluste vastused olid valdavalt positiivsed ja üle eesti keskmise.  

https://infotahvel.edu.ee/rahulolu/haridusasutus/?code=H3S3EFDVB4 

2020/2021 õppeaasta 

Sellel aastal lisandus meie kooli 6 õpilast. Koolis on kokku 86 õpilast. Õpetajad selleks õppeaastaks 

on olemas. 

Alustatakse uue projektiga SPIN Põlvamaal.  

Arenguvestlused teha ära juba sügisel, alates oktoobrist. Arenguvestluste täpse aja pakub välja 

klassijuhataja. 

Õppeaasta üldeesmärgid: 

 

 Kooli töökorralduse kohandamine koroonaviiruse leviku tingimustele (riskianalüüs, 

turvalisuse tagamine, töö planeerimine distantsõppe tingimustes, ühtse(te) e-õppe 

platvormi(de) valimine jms). 



 Lõimitud õppe osakaalu suurendamine üld- ja valdkonnapädevuste kujundamiseks (ainete 

kombineerimine, ainenädalad üks kord trimestris, loovtööd, projektides osalemine, 

ineõpetajate koostöö, erinevate meetodite kasutamine õppetöös). 

 Digipädevuste arendamine (nn digivahetunnid õpetajatele, koolitused).  

2. Arutelu kuidas korraldada turvaliselt õppetööd ja kuidas toimida uue 

koroonapuhangu tekkimisel. 

 

 Avaaktus toimub õues.  

 Desovahendid koridorides ja klassides, kätepesu, klasside tuulutamine, igapäevane koristus 

desovahenditega, töötajatele maskid. 

 Hajutamine: kaks söögivahetundi  I-V klass  41 õpilast  kell 10.35  

VI-IX klass  45 õpilast  kell 11.30 

Kui ilm võimaldab, vahetunnid õues. 

 Kõrvalised isikud koolimajja ei tule. 

 Haigusnähtudega tuleb koju jääda!  

 Vajadusel üleminek distantsõppele, aga kõik sõltub asjaoludest. 

 Haigestumise korral käitume vastavalt terviseameti juhtnööridele, igal juhul klass ja 

õpetajad eneseisolatsiooni, ruumide desinfitseerimine jms 

3. Arutelu Vastse-Kuuste Kooli arengukava teemadel aastateks 2021-2026.  

SWOT-analüüs 

4. Kohapeal algatatud küsimused. 

Inge Kalle  küsimus lastevanemate üldkoosoleku aja ja teema kohta? 

Lastevanemate üldkoosolek toimub 24.09.2020. Teemaks pakuti välja virtuaal distants õpe. 
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