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1. Vabadele ametikohtadele kuulutatud konkursi dokumendivooru tulemused
Lõppes dokumendivoor vabadele ametikohtadele. Tulemused: inglise keele õpetaja kohale 1
kandidaat, vene keel 1, matemaatika ei esitatud ühtegi avaldust, moodulainetesse 1, HEVKO 3
avaldust, abiõpetaja 3 avaldust. Komisjon vaatas kõik dokumendid läbi ning vestlusele
kutsustakse 7 kandidaati. Vestlused toimuvad 9.mail.2022.
Moodulainete õpetaja on praegu õpetaja Silver Pikk (tähtajalise lepinguga) annab
majandusmooduli aineid, kuid lõpetamata magistrikraadiga ei kvalifitseeru ta hetkel õpetajaks.
Matemaatikaõpetaja kohale ei laekunud avaldusi, kuid hea uudis on , et praegu osakoormusega
töötav õpetaja, Helen Kann, on nõus tulema meie kooli täiskohaga. Lisaboonuseid ta ei saa,
kuid ta soovib digitahvlit ja digikeskkonna, et oma tööd hästi teha. Seega matemaatikaõpetaja
probleem on sellega peaaegu lahendatud.
Hoolekoguliige Mereli Mändmets osales dokumendivoorus, kuid ei saa osaleda vestlustel.
Seega komisjoni on vaja hoolekogu esindajana leida asendusliige. Asendusliikmeks sai Maarja
Raud.
T.Pilv küsib, et kas uueks aastaks on lahkuvaid õpetajaid teada? Lahkumas on tähtajalise
lepinguga õpetajad, küsimärgiga kas nad kandideerivad uuesti. Inglise keele õpetaja ei jätka,
oli tähtajalise lepinguga, ning tegeleb magistriõpingutega ja meie kooliellu panustada kahjuks
ei saa.
2. Õppetöö ja Ukraina õpilased
Käimas on viimane trimester. Hinded pannakse välja 7. juunil. Käimas on mitmed konkursid,
olümpiaadid. Kalendriplaanist on näha, et lisaks õppetegevusele osalevad õpilased erinevates

tegevustes. 6. Mail osaleme talgutel pastoraadi juures ja osad lapsed koristavad ka
kultuurimajapargis. Plaanis kevadkontsert, lõpukellad 9. Ja 12. klassile, droonipäev. Tantsuja laulupeod. Maikuu on ääretult tihe. (lisa 2)
Lõpuaktused 20. juunil.
Ukraina õpilastest
Aprillikuus saabus Otepää Gümnaasiumisse kolm Ukraina õpilast, 10a., 12a. ja 14.a, kaks
poissi ja tüdruk. Nendega on kaasas ka õpetaja abiõpetajana töötav õpetaja Maria, kes
koordineerib laste tegevust. Laste õpe toimub veebikeskkonnas Ukraina süsteemis. Kooli
poolt on neile tagatud internetiühendus ja sülearvutid, raamatukogu kõrval on neil ka väike
koduklass. Vahetundide ajal käivad meie lastega suhtlemas, kuid rohkem on nad siiski
eraldatud ja tegelevad oma õppetööga, et saada oma tulemused kätte. Lapsed on kaasatud
meie muusikatundidesse, käsitöösse, tehnoloogiaõppesse, 6. klassi, 7. ja 8. klassi juurde.
Kolmapäevane päev on neil terve päev Ukraina õpet, et teha oma teste ja kirjalikke töid, ja
sellel päeval nad meie tegevustes ei osale. Ukrainas algab inglise keele õpe hiljem kui meie
lastel, kuid nad alustavad vene keelega juba esimesest klassist, seega on nad tugevamad vene
keeles ja nende ootus on, et liidaksime nad mõnel päeval, kui kõigile osapooltele sobib, oma
venekeele programmi, et lastel tekiks omavaheline suhtlus moment.
Kahe kooli erinevused on, et meil hinnatakse viie palli süsteemis, Ukrainas 12-palli süsteemis.
12 palli on väga raske saavutada, see tähendab väga perfektset tulemust kõiges. Laste
spetsialiseerumine toimub Ukrainas juba seitsmendas klassis, kus laps saab teha õpitulemuste
põhjal, millise suuna valib. Meil tehakse valik pigem gümnaasiumis, põhikoolis saavad kõik
õpilased võrdselt kõiki aineid. Mis saab sügisest, ei ole teada. Nad loodavad, et saavad tagasi
minna, kuid see ei ole kindel. Kui nad jäävad siia, siis vald organiseerib neile suveks
erinevaid tegevusi keele õppeks. Sügisel peab kool lapsed liitma klassi juurde ja toetama
nende keeleõpet ja võimaldama nende haridustee jätkamist meie süsteemis. Pole ka teada, kas
Ukraina süsteem tunnistab meie süsteemi. On palju lahtisi otsi ja teadmatust, mis saama
hakkab.
3. Lapsevanema pöördumine hoolekogu pool
Direktor tutvustas pöördumist hoolekogule ning teema võeti teadmiseks. Teemaga tegeletakse
edasi ning hoolekogu vastab pöördumisele.
4. Sügisene vaade: 1. klassid ja 10. klassi astujad
Kevadel osales eelkoolis 31 õpilast. Sügisel on plaanis avada kaks esimest klassi. Eelmisel
poolaastal liikus palju õpilasi, alustas 412 õpilast, praegu on koos Ukraina õpilastega kokku
389 õpilast. Kui palju õpilasi sügisel OG-s alustab, selgubki sügisel, kui õpilaste valikud ja
kolimised on selgunud. Keeruline on meelitada oma piirkonnast noori gümnaasiumisse
tulema. Loodetavasti tulevad gümnaasiumi grupid kenasti täis.
Planeeritud avatud uste päev jääb huvipuuduse tõttu sel aastal ära. Jätkatakse
õppimisvõimaluste reklaamimisega (sotsiaal)meedia kaudu.

5. Jooksvad küsimused
a) Millal toimub järgmine koosolek? 16. juunil kell 16.00
b) M.Mändmets küsib, mis on saanud lifti teemast?
Hankespetsialist suhtles koolidega, kus on sarnased liftid, võeti ühendust ehitajatega ning
saadi uus pakkumine, mille hinnaks on 200 000 eurot. See on Otepää jaoks liiga kallis.
Ministeeriumilt uuritakse, kas projekti on võimalik ajatada. Oodatakse riigipoolset vastust.,
Info selgumisel M. Murumaa jagab seda edaspidi.

OTSUSTATI:
1. Järgmine koosolek toimub neljapäeval, 16.06.2022 kell 16.00.
2. Valiti M. Raud hoolekogu asendusliikmena konkursikomisjoni.
3. T. Pilv koostab vastuse hoolekogule saadetud vanema pöördumisele.
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