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1.2020/2021 õa. kokkuvõte 

Õppealajuhataja Ene Rooma tegi kokkuvõtte möödunud õppeaastast. 

Lisa 1. 

2. Uue, 2021/22 õppeaasta plaanid ja töökorraldus

Direktor Lenne Ojamets andis ülevaate, kuidas hakkab toimuma töökorraldus uute Covid 

meetmetega. 

Kuni 6.klassini k.a välditakse laste koduõppele jäämist. 

Enamus kooli töötajaid on vaktsineeritud, vaktsineerimata õpetajaid hakatakse testima korra 

nädalas. 

Lapsi testitakse vastavalt vajadusele. Vaktsineeritud laps ei pea lähikontaksena karantiini 

jääma, küll peab ta seda tegema haigussümptomite ilmnemisel. 



Sama kehtib klassi puhul. Kui klassis on haigestunud laps, ei pea haigussümptomiteta lapsed 

karantiini jääma. 

Kool teavitab lapsevanemaid, et vanemad saaksid lapsi jälgida.  

Karantiinis laps on võrdne haigestunud lapsega ja kool talle eraldi õpetööd ei korralda. Selle 

eest vastutab lapsevanem, vajadusel aitavad õpetajad õppetööst maha jäänud lapse järgi. 

Maske ei pea koolis kandma seni, kuni ei ole üleüldist maskikandmis kohustust. 

Maski tuleb kanda koolibussis! 

Koolis hoitakse lapsi „mullis“ ja välditakse teiste klassidega kokkupuudet. 

Lasteaias võetakse lapsi vastu ja antakse üle välisuksel. 

Uute laste vanemad saavad majja siseneda. Vaktsineeritud või läbipõdenud vanematele 

piiranguid ei tehta, teised võivad majas olla maskiga maksimaalselt 15 minutit. 

Nohuseid ja kohaseid lapsi vastu ei võeta va. Juhul kui laps on olnud kodusel ravil ja tegemist 

on järelnohu või –köhaga.  

Kõik Covidiga seotud juhendid on leitavad kooli lehel ja Eliis keskkonnas. 

 

3.2021-2026 arengukava 

 

Arengukava on saadetud tutvumiseks hoolekogu liikmete meilidele. 

Arengukava vaadatakse kooli poolt veel korra üle ja võetakse välja kordused. 

Kirjalikult edastas koolile ettepanekud  Kambja valla haridusnõunik Maia Uibo 

OTSUSTATI: Vaadata üle kordused ja saata arengukava kinnitamiseks valla volikogule. 

 

4. Liikluskorraldus kooli ümber 

 

Viimastel aastatel on liiklusolukord kooli ümber muutunud väga ohtlikuks. Lapsevanemad 

pargivad kus juhtub, kihutavad kooli ees ja ei arvesta seal liiklevate lastega. 

ETTEPANEK: Keelata lapsevanematel kooli territooriumil autoga liiklemine. 

Sissesõit kooli territooriumile on lubatud kooli ja lasteaia töötajatele ning teenendavale 

personalile. 

Lasteaia ees olev parkla jääb ainult töötajate kasutada. 

Lapsevanematel on võimalus peatuda ja parkida kooli eees oleva tee ääres. 

Hoolekogu on ettepanekuga nõus! 

5. Kohal algatatud küsimused. 

5.1. Kas kooli on juurde tulemas huviringe? 

Covid piirangute valguses on huviringide läbiviimine raskendatud. 



Võimaluseks on teha kunstiring klasside kaupa. 

Koolil on olemas 3D printer, mida saaks huviringides kasutada. 

Tulemas on õpihuvi laager Rakett 19. 

Ka lasteaias võõraid inimesi majja huviringe läbi viima kutsuda ei saa ja rühmi omavahel 

kokku panna ei tohi. 

Lastevanematel on soov, et Nublude rühma lapsed saaksid osaleda jalgpalli treeningutel. 

Paraku on nad selleks liiga väiksed, neid ei saa koos suurte lastega treenima panna. 

Lasteaia lastele tehakse Robootika ringi. 

5.2 Probleemne laps Nublude rühmas. 

Nublude rühmas on laps, kes käitub vägivaldselt oma kaaslastega ja täiskasvanutega. 

Juhtkond on probleemist teadlik, paraku kiiret lahendust ei ole. 

Lapsevanemale on tehtud ettepanek pöörduda Rajaleidjasse, lapsega hakkab tegelema 

logopeed ja sotsiaalpedagoog. 

Lahendus võiks olla ka õpetajate kattuvas tööajas, kuna selle ajal on rühmas rohkem 

täiskasvanuid ja lapsega saab rohkem tegeleda. 

5.3 Hoolekogu valimine 

Praeguse hoolekogu volituste aeg on lõppenud. Uut hoolekogu saab valida lapsevanemate 

üldkoosolekul, mida praegu kahjuks kokku kutsuda ei ole võimalik. 

ETTEPANEKUD: 

5.3.1 Iga lasteaia rühm valib oma koosolekul hoolekokku uue liikme. 

5.3.2 kooli poolsed lastevanemate esindajad jätkavad. 

5.3.3 Kuna hoolekogus puudub hetkel algastme esindaja, siis valitakse see 2.klassi 

lastevanemate koosoleku. 

 

Koosoleku läbiviija:  Koosoleku protokollija: 

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 

Paula Tomson Kaidi Meus 

 

 


