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Päevakord: 

1. Distantsõppe rõõmud-mured. 

Kuidas läks kooli poolt vaadatuna? 

Kuidas läks kodu poolt vaadatuna? 

Kas koolil on väljatöötamisel  kindel tegevuskava, kuidas järgmise  distantsõppe korral 

toimida? 

  

2. Kuidas koolimaja ehitus edeneb? 

Kas sügisest õpivad lapsed uues majas? 

  

3. Õpilasesindus koos kooli juhtkonnaga tegi uuringu õpilaste huviringide kohta. 

Mis selgus? Kas huviringid kattuvad õpilaste huvidega? 

  

4. Muud vajalikud teemad. 

 

1. Distantsõppe rõõmud-mured. 

Kuidas läks kooli poolt vaadatuna? 

Kuidas läks kodu poolt vaadatuna? 

Kas koolil on väljatöötamisel  kindel tegevuskava, kuidas järgmise  distantsõppe 

korral toimida? 



KUULATI: 

Kuulati direktor Ervin Jürisoo kokkuvõtet distantsõppe perioodist, kes arvas, et 

üldjoontes sujus õpe hästi. Probleemidele, millest andsid märku nii lastevanemad, 

õpilased kui õpetajad, püüti kohe reageerida ja otsida lahendust.  

Õpilastepoolse hinnangu perioodile andis Triin, kes arvas, et võrreldes vabariikliku 

pildiga läks meil väga hästi ja kõigi osapoolte omavaheline kontakt oli hea.  

Lastevanematelt tuli arvamus, et veebitunde oli vähe ja need toimusid kaootiliselt. 

Oleks tahetud õpetajatega rohkem kontakti video vahendusel. 

Küsimusele, kas koolil on väljatöötamisel  kindel tegevuskava, kuidas järgmise 

 distantsõppe korral toimida, vastas direktor, et on tehtud analüüs ja võetakse arvesse 

ettepanekuid.  Enne kooliaasta lõppu pannakse paika plaan, kuidas ja mida veel 

parandada saab, siis ollakse valmis järgmisteks kriisiolukordadeks. 

 

 

2. Koolimaja ehitus 

KUULATI 

Koolimaja ehitusest rääkis E. Jürisoo, et ehitus on graafikus ja 20.augustil peab ehitaja  

maja üle andma. 

 

3. Õpilasesindus koos kooli juhtkonnaga tegi uuringu õpilaste huviringide kohta. 

Mis selgus? Kas huviringid kattuvad õpilaste huvidega? 

KUULATI: 

ÕE juht Triin Sooäär ütles, et uuringus tulid välja tavalised soovid: näitering, 

kunstiring, väitlusring jne. ÕE soovib sügisel kaasata kogu kooli arutelusse, teha 

ideedekorje, kaasata õpilasi juhendajate otsimisse. Hea oleks teha koostööd  

kogukonnakeskusega ja noortekeskusega. 

Ester Pindmaa tegi ettepaneku korraldada kooliaasta alguses huviringide 

tutvustusüritus. 

 

4. Muud teemad 

KUULATI: 

Triin Sooäär tutvustas lühidalt lõpuklasside ürituste korraldamist 
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