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Ülevaade kooli korraldusest ja tunniplaan
Arengukava arutelu ja tegevuskava täiendamine
Kooli eelarve ja muudatused eelarves
Kool ja lasteaed kui üks asutus juhtimine ja ühised üritused
Ruumide parem kasutus
Jooksvad küsimused

1. Direktor rääkis, et päevakorras on endiselt covid-19. Samas märkis, et Haanja
kool on suutnud end hoida nii, et pole pidanud kooli ega klasse sulgema. Keegi
pole haigestunud, on ainult neli õpilast olnud jälgimisel.

Mõned koolid on sisekorraeeskirja lisanud punkti, mis ütleb et kooli direktoril on
õigus käskkiri teha mitte maski kohustusest kinnipidajale. Märkis ka, et paljudes
teistes koolides on maskikohustus ka õpilastel. Ja tema püüab ikka nii palju, et
seda kohustust ei tuleks rakendada Haanja koolis. Teavitustöö on siltide näol
seintel ja ustel.
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Hoolekogu esinaine küsis: Kas riskianalüüsis on kirjas, kuidas käituda plaanivälise
elektrikatkestuse korral? Ning kas õpetajad on teadlikud, kuidas sellistes
olukordades reageerida? (jutt käib selle aasta elektrikatkestusest)
Direktor: Viimane elektrikatkestus näitas et otsustada tuleb jooksvalt. Suudeti
tagada toitlustus ja kooli bussid kutsuti varem lapsi koju viima. Õpetajad on samuti
teadlikud, kuidas käituda kui midagi juhtub. Lahendused tulevad igal juhul.
Hoolekogu esinaine: Õpilasesinduselt on tulnud kiri seoses tunniplaani
muutmisega, milles on kirjutatud 5-8. klassi laste arvamus. Põhimure on see, et
mõnel päeval on andeained tõstetud liiga ette ja põhiained on lõpus, siis kui ollakse
juba väsinud.
Direktor vastas: Tunniplaani muudatuse üks põhjuseid oli, et riidehoius lapsi
hajutada. Kuna koolis on palju lapsi, kes käivad treeningtundides, siis oleks
riietusruumid ülerahvastatud. Kui peaks viimaste tundidena olema ka
liikumisõpetus tunnid.
Tunniplaani muutmise teemal pidi ka olema õpilasesindusega koosolek, kus oleks
saanud asja selgitada, aga jäi elektrikatkestuse tõttu ära. Muutused olid ka seetõttu,
et osad ained langesid välja.
Tunniplaani muutmisega on arvestatud kõigiga ja tehtud koos õpetajatega
koostööd. Tunniplaan vastab seadusele. Kuigi muudatus on tekitanud hästi palju
vastakaid arvamusi, siis nüüdseks on kompromiss leitud.
Otsus: Vajadusel saab veel õppejuht õpilasesindusele tunniplaani muutmise osas
selgitusi jagada.

2. Hoolekogu esinaine tegi tählepaneku, et tegevuskava eesmärgid ei ole
vastavuses arengukavasse kirjapanduga.
Direktor selgitas, et tegevuskava tehaksegi üheks aastaks ja valda esitatakse ikka
ühe aasta kaupa, osad teemad tuleb kanda ka etappidena viie aasta kavasse. Koolil
ja lasteaial on eraldi tegevus- ja arengukava.
3. Direktor: Kooli eelarve on hetkel lahtine. Lubati 2020 aastaga sama, aga
alalaekumiste ja kriisi tõttu riigis, on tehtud kärpeid igas valla koolis. Eelarves on
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summat vähendatud ka kooli toidu rea pealt, siis see mahetoidu osa suurenemist ei
muuda.

4. Lasteaia õppejuht Enel : Ühiste ürituste korraldamine on suur murekoht kuna
päevakavad on koolil ja lasteaial erinevad. Mõningad üritused on saadud koos
teha. Näiteks sõbrapäeva kohvik, aga siiski pidi vaatama, kes samal ajal
väiksemate lastega on. Häid lahendusi alati ei olegi. Talvisel vaheajal õppepäeva
jätsime ära.
Ettepanekud kooli ja lasteaia paremaks koostööks ja korralduseks: kodulehekülje
avalehel võiks olla ka lasteaia üritused kajastatud.
Pakuti välja lahendus teha ühine ürituste kalender lasteaiale kui ka koolile ja need
märkida ära erinevate värvidega.
Või tõsta nii kooli kui lasteaia kalender esilehel ühe koha peale kõrvuti, siis on
parem leida.
Otsus:
Kodulehe tegija Alariga läbi rääkida, kumb lahendus töötab paremini.
Hoolekogu esinaine pakkus välja, et kool läheks sügisest üle Studiumi platvormile,
kus on olemas nii kooli kui lasteaed.
Otsus:
Direktor arutab õpetajatega ja otsib lahendusi, kuidas muutus käima lükata.
Räägime üle aprillis.
5. Arutati, et koolile juurdeehitust läheb kindlasti vaja. Erivajadusega lapsed
vajavad oma ruumi. Kardina taga lapsed ei ole vastuvõetav. Direktor on ka
Koostöökeskuse spetsialistidele pakkunud, et vabades klassides saaks tunde teha
aga ei ole nõus oldud erinevatel põhjustel.Välja on ka pakutud juhtkonna ruume,
aga lapsed ei tunne ennast seal hästi.

Otsus:
Tuleb vallale rohkem selgitustööd teha, et juurdeehitust on vaja ja valla eelarvesse
juurdeehituse plaan sisse kirjutada.
6. Arutati, et tuleks ikkagi MTÜ teha. Tuleb leida inimene, kes tahab ja oskab seda
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eestvedada ja kes oskab ka hästi projekte kirjutada.
Egle: Kas eelmisel korral räägitud sirutuspausid on rakendatud?
Sirutuspause kasutab vene keele õpetaja ja algklassid. Samuti on praegu tunniplaan
niimoodi tehtud, et liikumise tunnid on keset päeva ka. Veel on koridori peale üles
seatud suur ekraan, kust saab mängukonsooli abil järgi teha erinevaid
tantsuliigutusi. Selle eesmärk ongi panna lapsi rohkem liigutama.
Otsus:
Tõsta õpetajate ja õpilaste teadlikkust selle vajadusest.
Kontserdiga “Unistus” koguti 1695 € 48-lt annetajalt. Suusavarustus on juba
osaliselt olemas ja ostetakse veel juurde.
Katuserahadega saadud digiklaver on ka kohe jõudmas. Esialgu pannakse
digiklaver rahvamajja. Kuna edasi tagasi liigutamine ei ole hea. Suuremad üritused
toimuvad nagunii rahvamajas. Koolis saab veel kasutada vanat klaverit. Koolil
olemas ka süntesaator.
Pilliga tuleb kaasa veel noodipuldi valgustus, tool ja noodipuldid.
Iga aastane lasteaia kollektiivpuhkus toimub 21. juuni- 4. august.Valve lasteaeda ei
avata.
19. aprill toimub õppepäev, kus osalevad kõik õpetajad. Antakse vanematele paar
nädalat enne teada.
Kevadel tuleb koostöös kogukonnaga emadepäeva kontsert. Seekord annetuse osa
ei ole, aga on midagi erilist ja ilusat emadele. Toimuks 7.mai.
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