
2021_03_18_KiNG_hoolekogu arutame: 

Ametlikke nakatunuid koolipere hulgas ei ole 

Üks halduspersonal lähikontaktne, test negatiivne, tööl tagasi 

1. I ja II trimestri õppetöö tulemusi 

a. Kokkuvõtteks – üllatusi pole, puudulike arv suureneb kolmeliste arvelt, kes 

tublid, on suutnud taset hoida! 

b. Lõhe nelja-viieliste ja puudulikega õpilaste vahel suureneb 

c. Esimesel võimalusel HEV kooli 

d. Kaalumisel KÕIK õpilasi toetavad variandid (augustis õpilaagrid, 

konsultatsioonid, on esimesi vanemaid, kes on avaldanud soovi lapse 

klassikursuse kordamist) 

 

2. distantsõppe kulgemist 

a. vanematelt positiivseid sõnumeid koolile – aitäh! 

b. õpetajate tohutu koormus  

i. 3 õpetajat õpivad magistriõppes, 3 juhivad riigis ja 2 maakonnas 

õpetajate ühendusi 

ii. 20 täidavad 24-26 nädalatunni kõrvalt kl juh ülesandeid 

c. Huvitegevus miinimumis, sundimisete, pigem vahelduseks ja lõõgastuseks 

d. Ette valmistamisel huvitegevuse laagrid suveks, kokkuvõttev päev (tants, laul, 

näitused jms 20.august?) 

e. Kavandame märtsi II nädala DÕP järel rahuloluküsitluse õpilaste ja vanemate 

hulgas 

f. Uued klassijuhatajad on kooli veebis, järjest sots meedias ja e-kooli 

 

3. võimalikke muudatusi õppeaasta lõpetamisel 

a. 8. loovtööd ja 10. kl uurimistööd sügisesse 

b. 11.klassi uurimistööd võimalusel maikuus aga ka võimalus sügisel kaitsta? 

c. Riigikaitse laager – riigi tasandil korraldamine probleemne, ootame võimalusi 

d. Sisekaitse eriala laagrid – SKA koostöö leitakse võimalused 

e. HTM poolt on ette valmistamisel suviste õppelaagrite vmt nime all meede, 

seepärast on puhkused ümber korraldatud: 10.august õpetajad koolis, okt 

vaheaeg 25.10 – 31.10 kõik puhkusel. 

f. Võimalik, et klassi lõpetamisel ei pea kasutama hindeid 1-5, MA, A (26.03 

arutlusel riigikogus) 

g. KiNG reklaam aprilli ja juuni II nädal Pärnus 10-s punktis ja Viljandis 6-s punktis 

 

4. KiNG käitumise ja hoolsuse tagasiside edasist korraldamist 

a. Koolile HTM poolt ettekirjutusi ei tehtud 

b. Koolile HTM poolt antud soovitus on täidetud 



c. PGS, PRÕK ja HTM määruste vastuolude kohta esmane analüüs tehtud, 

arupärimine on koostamisel 

d. Kool korrastab oma dokumendid 18.juuniks 

Vaja on kokku leppida põhimõtteline lähenemine: 

a) Kas hindamine nelja astmelisel skaalal? 

b) Kas tagasiside andmine? 

 


