HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Zoom veebikeskkond

26. jaanuar 2022 nr 1.1-4/1

Algus kell 16.00, lõpp kell 16.40
Hoolekogu koosolekut juhatas: Tarmo Pilv
Hoolekogu koosolekut protokollis: Mereli Mändmets
Koosolekul osalesid: Marika Paavo, Kaidi Palmiste, Silver Rõõmussaar, Maarja Raud, Raivo
Kalda, Dyavolessa- Maria Kuittinen (Hans Kristjan Kullamaa asendajana)
Koosolekult puudus: Kaarel Hein
Külalised: Maire Murumaa – Otepää Gümnaasiumi direktor
KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. Õppekorralduslik info
2. Gümnaasiumiastme I poolaasta stipendiaadid
3. Eurotoetuste raames kavandatava lifti rajamine - arutelu
4. Jooksvad küsimused
1. Õppekorralduslik info
M. Murumaa andis ülevaate õppekorralduslikust infost:
1) Koroonaviirusest tingitult on enim puudujaid 1., 5., 6. ja 7. klassides. 8.-12. klassides on
vaktsineerituse tase suhteliselt kõrge ja olukord stabiilne. (Lisa 1)
2) Algklassides unustatakse esmaspäeva hommikuti kodus kiirtestid tegemata. Kui nakkusega
laps jõuab kooli, hindab Terviseamet vajalikuks jääda tervel klassil isolatsiooni kuni PCR testi
tulemusteni. Kool saadab lapsevanematele testimise vajalikkusest uue märgukirja.
3) Õpilased osalevad olümpiaadidel kas veebis või kodukoolis. Jätkatakse võistlustel
osalemisega, kui lapsevanem annab vastava nõusoleku.
4) Lõpueksamitele on 12. klassid tähtajaliselt registreeritud, 9. klassi tähtaeg on veel tulemas.
5) 31. jaanuarist toimub tunniplaani muudatus.
6) 23. veebruaril toimub Eesti Vabariigi aastapäeva aktus hajutatult neljas osas. Tundide pikkus
on 30 min, vahetund ja söögipaus 10 min. Koolipäev lõpeb kell 12:30. Pikapäevarühm töötab
kuni 12:30.
7) 25. veebruar on e-õppepäev.
8) Koolis on praktikal Tartu Ülikoolis aineõpetajateks õppivad üliõpilased (inglise keel ja
loodusained).
9) Haiguse tõttu on eemal 1 õpetaja. Vajadusel kasutatakse asendusõpetajate teenust.
2. Gümnaasiumiastme I poolaasta stipendiaadid
M. Murumaa andis ülevaate I poolaasta jagatud õppestipendiumitest:
Kokku jagati 16 õppestipendiumit. Eelmise aastaga võrreldes 3 stipendiumi enam.

Heade ja väga heade õpitulemuste (kursusehinnete keskmine 4,5-4,79) eest määrati
õppestipendium 200 eurot viiele õpilasele: 10. klassist 3 õpilast ja 11. klassist 2 õpilast.
Väga heade õpitulemuste (kursusehinnete keskmine 4,8-5,0) eest määrati õppestipendium 280
eurot 11 õpilasele: 10. klassist 1 õpilane, 11. klassist 6 õpilast ja 12. klassist 4 õpilast.
Stipendiumikomisjon otsustas hoolimata eelarvelisest puudujäägist tunnustada kõiki
stipendiumikandidaate, puuduolevad vahendid leiti kooli eelarvest.
M. Murumaa: Loodetavasti motiveerivad stipendiumid kodukoha kooli jääma ja annavad ühe
hoova jätkusuutlikkuseks.
T. Pilv: Mis on saanud teistest stipendiumitest?
M. Murumaa: Pole vist mõistlik teha statuudiga, pigem ühekordse väljamaksena personaalselt.
Kooli kodukord annab selle võimaluse. Õpetajaga saab läbi arutada, kes see õpilane võiks olla.
T. Pilv jääb ootama kooli poolset ettepanekut kandidaadi osas.
3. Eurotoetuste raames kavandatava lifti rajamine - arutelu
M. Murumaa andis ülevaate kooli lifti ehitamise rahastamise võimalustest ning esialgsest
pakkumisest tõstuki või lifti ehitamiseks. Eurotoetuse abikõlbulikkuse tähtaeg on 31. august
2022. (Lisad 2 ja 3)
R. Kalda: Ennekõike on vaja leida liftile sobivaim koht ja arhitektuuriline lahendus.
M. Murumaa: Kas me läheme selle projektiga edasi? Kas meil on vaja kaasaegset kooli kus on
tagatud juurdepääs kõikidele õpilastele ja külalistele?
R. Kalda: Ehituslikult käib asi teistpidi: kõigepealt on eskiis, projekt ja siis vastavad taotlused.
Praegu on meil kuskilt raha ja üritame lifti vägisi kuhugi toppida. Kaasaegset kooli on kindlasti
vaja, kuid arvan, et rahastamisvõimalusi tuleb ka edaspidi.
M. Raud: Sobivusele hinnangu andmiseks on vajalik eskiisprjojekt.
T. Pilv: Kooli oleks lifti tarvis, et pääseks vähemalt aulani. Kooli kujundanud arhitekt ei ole
fuajeesse takistavat objekti (liftišahti) ette näinud. Lifti paiknemine puhveti ja garderoobi
kõrval ei riku arhitektuuriliselt midagi ära.
Ettepanek: Koostada hoolekogu poolt vallale märgukiri, milles palutakse eskiislahenduse välja
töötamist lifti planeeritud asukohta koolimaja fuajees. Lisaks soovitada alternatiivset lifti
asukohta garderoobi nurgas ning sellele eskiislahenduse koostamist.
Poolt – 8; vastu – 0; erapooletu – 0.

4. Jooksvad küsimused
* Lapsevanema pöördumine spordistendidel oleva info kaasajastamiseks. Kehalise kasvatuse
õpetajad teevad korrigeerimise lisatahvlite näol.
* Lapsevanema pöördumine algklassides HEV-õpilastele abiõpetajate rakendamiseks. Teema
on olnud vallas arutlusel, lähtutakse lapse individuaalsetest vajadustest ja eelkõige
sotsiaalvaldkonna toetusmeetmetest. Abiõpetaja rakendamine oleneb rahastuse võimekusest.

OTSUSTATI:
Koostada hoolekogu poolt vallale märgukiri, milles palutakse eskiislahenduse välja töötamist
lifti planeeritud asukohta koolimaja fuajees. Lisaks soovitada alternatiivset lifti asukohta
garderoobi nurgas ning sellele eskiislahenduse koostamist.
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