
Kokkuvõte Vastse-Kuuste Kooli hoolekogu 25.05.2021 koosolekust 

  

Toimumise koht: ZOOM keskkond 

Topic: Hoolekogu koosolek 25.mail kell 17.30 
Time: May 25, 2021 05:30 PM Helsinki 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/93163356487?pwd=djZOdkpwYXc0dlBBWkVZeE9CTmZJdz09 
Meeting ID: 931 6335 6487 
Passcode: h5u6N3 

Algus kell 17.30, lõpp 18.20. 

Osalejad:  Toomas Anni, Pille Bebelev (saabus 10 minutit hiljem), Aire Hernits, Veljo 

Saarniit,  Inge Kalle, Kersti Lillo (saabus 10 minutit hiljem), Lennart Liba, Merle Lill, 

Elke Post (saabus 10 minutit hiljem), Tiia Raudvee, Piibe Pree. 

Puudujad: Anne London, Annika Niinemägi 

Protokollis: Veljo Saarniit 

 

Päevakord:  

1. Esialgne kokkuvõte õppeaastast üldse ja distantsõppe perioodist. 

2. Õppeaasta lõpetamisega seonduvast. 

3. Kohapeal algatatud küsimused. 

 

1. Esialgne kokkuvõte õppeaastast üldse ja distantsõppe perioodist 

Direktor Inge Kalle tutvustas ettekannet õppeaasta 2020/2021 kohta: 

a. Õpilaste üldist arvu. 

b. Õppepäevade kokkuvõtet õppeaasta lõikes ja kui palju sellest oldi 

distantsõppel, ning selle mõjud õppetööle. 

c. Õpilaste osalemist olümpiaadidel. 

d. Kõigi õpilastega püsis kontakt kogu distantsõppe jooksul. 

e. Spordi ja huvitegevuse seiskumine seoses üldise olukorraga. 

f. Õppeaasta lõpetamine. 

g. Õpetajate tunnustamine. 

 

2. Õppeaasta lõpetamise seonduvast 

Viimane koolipäev 1.-8. klassile 11.06.21. 

Lõpupidu 9. klassile 12.06.21 kell 14. 

https://zoom.us/j/93163356487?pwd=djZOdkpwYXc0dlBBWkVZeE9CTmZJdz09


3. Kohapeal algatatud küsimused 

a. Hr Lennart Liba: kõigil õpilastel pole siiski olnud kasutada arvuteid tundides 

osalemiseks, vaid kasutatakse telefone, aga nendega pole võimalik kõiki ülesandeid 

täita. Samuti on  probleeme osade õpilaste õppeedukusega. 

Pr Inge Kalle: On õpilasi, kellega on probleeme, aga sellega tegeletakse. Kooli poolt 

on saadetud kodudesse info, et kellel vaja õppetööks arvutit, saab koolist küsida nii 

tahvel- kui sülearvuteid. Kool on saanud veel lastekaitse liidu kaudu neli sülearvutit 

õpilastele jagamiseks, aga hetkel pole keegi selles osas abi palunud. 

Pr Kersti Lillo: Mõned õpilased, kellel arvuti olemas, on siiski osalenud tundides oma 

telefoniga, kuigi on antud info, et tunnis osaleda tuleb läbi arvuti. 

b. Pr Inge Kalle: 2020. aastal sai hoolekogu poolt tunnustamiseks esitatud õpetajad 

Lisete Vals ja Sandra Tikk. Kuna neile tunnustust valla poolt ei tulnud, siis hoolekogu 

nõustus esitama samad õpetajad Põlva Vallavalitsuse õpetajate tunnustamise 

üritusele. 

c. Pr Inge Kalle: 25.05.21 saadeti koolidele haridusministri käskkiri „Täiendav toetus 

munitsipaal- ja eraõiguslike üldhariduskoolide pidajatele õpilastele täiendavate 

tugimeetmete pakkumiseksõpilünkade tasandamisel 2020./2021. õppeaastal“.  Kuna 

tegemist on väga värske infoga, hakkab kool tegelema tugimeetmete vajaduse ja 

rakendamisviiside välja selgitamisega. Teatud punktides võib vaja minna ka  

hoolekogu kooskõlastusi.   

 

Uus hoolekogu korraline koosolek toimub 24. augustil 2021. 

 

 

Veljo Saarniit                               Veljo Saarniit 

Koosoleku juhataja                               Protokollija 

 


