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1. Valmisolek uueks õppeaastaks
M. Murumaa andis ülevaate uut õppeaasta puudutavast infost:
1) Kooli nimekirjas 400 õpilast. Nendest kaks on ukraina õpilast eelmisest õppeaastast, üks
eelmise perioodi ukraina õpilane on koolist lahkunud. Lisandub veel 15 uut ukraina õpilast.
Sellel õppeaastal alustakse kokku 415 õpilasega.
Gümnaasiumiastmesse esitati kokku 33 avaldust. Esimesed klassid alustavad 32 õpilasega,
kummaski klassis 16 õpilast.
2) Avalduse õppetöö alustamiseks Otepää Gümnaasiumis on esitanud 25 ukraina lapse
vanemad. Koolieast nooremaid lapsi vastu ei võta. Koolil pole kohta pakkuda ka gümnaasiumis
õppivatele ukraina lastele. Klasside komplekteerimisel on lähtutud põhimõttest, et ühte klassi
üle kahe ukraina õpilase ei panda. Õpilaste vastuvõtt toimub avalduste esitamise järjekorras.
Klassid on ukraina lastele määratud vanuseliselt, pole täpselt teada nende teadmiste taset.
Esimene trimester saab olema sisseelamise ja tasemete selgitamise aeg ning võib juhtuda, et
oktoobri lõpus tuleb veel muudatusi klasside osas. Õpilastele pakutakse eesti keele lisatunde.
Eesmärk on õpilaste kaasatus ja omavaheline suhtlus. Raskete ainetundide ajal on võimalik
neile klassist eraldi õpetada kodu- ja kultuurilugu ukraina õpetaja poolt.
Teavitustööd tuleb teha ka ukraina lapsevanematega, selgitada kooli kodukorda ning
haridussüsteemi põhimõtteid. Ukrainlaste ootused koolile on teised, kui meie omad.
Ukrainlased on ka mures, mis saab hariduse omandamisega siis, kui minnakse tagasi.
3) Ülevaade Otepää Gümnaasiumi üldtööplaanist 2022/23 õppeaastaks. Tööplaan on
kättesaadav
kooli
kodulehel:
http://www.nuustaku.edu.ee/wpcontent/uploads/2020/10/Yldtooplaan.pdf
Majas on käimas väikesed remonttööd koridoride olukorra parandamiseks, valmimas on
fassaad ja jooksvalt tulevad veel mõned siseviimistlustööd. Kooli huvijuht Kadri Orav tegeleb
aktiivselt vilistlaste peo korraldusega, kaasatud on õpetajad.

Koolil on valmisolek koroonaviiruse järgmiseks puhanguks, vajadusel testitakse. Testimine
jätkuvalt vabatahtlik ja vajaduspõhine kui on näha, et klassis on haiguspuhangud. Ajutist ja
lühiajalist distantsõppele üleminekut võib ette tulla, kui klassis on suur haigestumus.
M. Mändmets: Kas Otepää Gümnaasiumisse pakutakse ka õpilasvarju võimalust, kus 9. klassi
õpilane saab tulla varjutama gümnaasiumiõpilast?
M. Murumaa: Me pole seda teemat arutanud. Kuid me pakume lühiajalist õpilasvahetuse
võimalust. Sel aastal tuleb gümnaasiumisse 33 õpilast, nendest 18 on meie enda õpilased.
Muutunud keskkonnas või tulla tagasilööke ja pakume õpilastele sotsiaalpedagoogi ja HEVkoordinaatori abi ning klassijuhataja tuge õpiraskustest üle saamiseks.
M. Raud: Mis seis on õpetajatega?
M. Murumaa: Inglise keel on jätkuvalt probleem, õpetaja on olemas poole kohaga.
Inimressurssi lihtsalt ei ole, appi tuleb ka väikese koormusega Pühajärve Põhikooli õpetaja.
Teised ametikohad on täna täidetud, alustab klassiõpetaja Gerda Kautlenbach, HEVkoordinaator on Ain Laane, huvijuht Kadri Orav, vene keele õpetajaks tuleb Ekaterina
Grigoreva. Sügisest alustavad kaks abiõpetajat.
T. Pilv: Kuidas on tööplaani täitmisega eelmisel perioodil?
M. Murumaa: On asju, mis on Covidist tulenevatel põhjustel täitmata, ning mille tõime üle uude
tööplaani.
S. Rõõmussaar: Tunduvad ambitsioonikad plaanid, on need realistlikud?
M. Murumaa: Tegevused tulenevad arengukavast. Rahalised tegevused on ka eelarve tõttu ära
kukkunud. Üldjuhul õppeprotsessiga seotud küsimused oleme täitnud, õppekava arendustööga
oleme tegelenud, dokumente oleme uuendanud, aga kahjuks mitte sellises mahus, nagu
tahaksime.

2. Jooksvad küsimused
1) Eelmisest hoolekogu koosolekust jäänud küsimused:
a) Kehalise kasvatuse kohta käiv info pannakse Stuudiumisse õpetajate poolt ülesse eelmisel
päeval.
b) Õpilase käitumuslikud eksimused peavad olema õpetaja poolt fikseeritud.
2) Otepää Gümnaasiumi lastevanemate üldkoosolek toimub perioodil 19.-23. september.
Hoolekogul palutakse anda ülevaade möödunud perioodi tööst.
M. Mändmets: Julgustaksin koosolekul lapsevanemaid hoolekogu poole pöörduma. Mul on
tunne, et küsimusi ja murekohti on rohkem, kui meile jõuab.
M. Raud: Minu jaoks on probleem, et ma ei saa vanematele pöörduda, kui ma pole klasside
liige ja pean paluma õpetajal infot jagada. Võiks olla lihtsam süsteem, kuidas hoolekogu liige
lapsevanemateni jõuab.
M. Murumaa: Saame panna ise Stuudiumise info, et hoolekogu on tulemas ja saate võtta
ühendust oma esindajaga, kui on küsimusi ja muresid.
3) Kooli ruumid.

S. Rõõmussaar: Kas kooli on valla poolt informeeritud lasteaia hoolekogu ideest ruumipuuduse
tõttu viia viimane rühm kooli juurde?
Kooliga on sel teemal ühendust võtnud lasteaia direktor Merike Tiimann. Koolis ruumide
ressurss puudub. Vajalik on töökohad tagada ka õpilastele, kes õpivad individuaalselt või
väiksemas grupis. Konverentsiruumi ebasobiva ventilatsiooni tõttu õppetegevuses kasutada ei
saa. Kool on ehitatud nõuete järgi, mis olid omal ajal ja tänastes tingimustes ruumi pole. Kasvõi
WC-d on planeeritud üks 40 õpilase kohta.
S. Rõõmussaar: Kas nende nõuete täitmiseks on vallale esitatud mingi investeeringuplaan?
M. Murumaa: Päästeamet kontrollib meid sageli, Terviseamet harvem. Investeeringute kavva
läheb, mida tahame teha. Me alustame siseremonttöödest ja kohandame need eelarvesse.
T. Pilv: Mis sai liftist?
M. Murumaa: Omaosalus läks väga suureks ja seda pole mõistlik teha. Omaosalus jäi meie
kasutada, saime selle eest teha remonttöid. Kuna välifassaadi hind oli juba tõusnud, siis läks
osa rahast ka sinna. Vahetamist vajavad ka valgustid, mis on laste silmade tervisele igapäevaselt
oluline.
S. Rõõmussaar: Mis sai ettepanekutest, et väljas võiks olla kooli territooriumil majade vahel
valgustus?
T. Pilv: Vallast saime vastuse, et lihtsalt hoolekogu pöördumise peale töid ei algatata.
4) S. Rõõmussaar tõstatas mõtte hoolekogu eestvedamisel algatada vilistlaste hulgas
vabatahtliku annetuse kogumine, et toetada kooli mingi konkreetse projekti rahastamisel.
Hoolekogu arutas annetuse toel kooli territooriumil välisvalgustuse ning kooliaeda õpilaste
liikumisvõimaluste parandamiseks mängu- ja puhkeala rajamise võimalusi. Välisvalgustuse
projektile võetakse võrdlevad hinnapakkumised.
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