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1.

Kooli valmisolek uueks õppeaastaks ning koroonast tulenevad reeglid

Raigo Prants:
Personal on komplekteeritud ning kõik kohad on täidetud. Tegeletakse tunniplaaniga, mis on
üldiselt paigas. Esmaspäev ja reede on natuke väiksema koormusega. Eelmisel aastal rakendatud
hommikused infotunnid jäävad ära ja tehakse pikas vahetunnis teisipäeviti
Tunnid kestavad endiselt 65 minutit.
Kooliväliseid nõustamisi on tulnud juurde. Väga palju on abiõpetajate soovitusi, mis on rahaliselt
kulukas. Küsime vallast lisarahastust.
Kalenderplaan on kooli kodulehel juba üleval.
Koolitranspordi hankes tehti muudatus ja Järva-Jaani-Koeru liin ei jäänud hankesse sisse.
Koolibuss läheb remonti ja jääb kooli hallata.
Hoolekogu liikmete ettepanek kaaluda 1.septembri aktust teha õues või kooliastmete kaupa.
Koroonaga seoses korraldused:
Kooli ostetakse 2 puutevaba termomeetrit. Igapäevaselt kõik sissetulijad mõõdetakse. Lahtise
nohuga ja köha kooli ei lasta. Vahetundides klassiuksed kinni ja aknad lahti. Igasse klassi saavad
olema desovahendid.
Kui avastatakse haige, siis terve klass ja õpetaja on kaks nädalat karantiinis.
Hoolekogu ettepanek teha kojujäävatele lastele võimalus osa saada tundidest.
2.
Gümnaasiumisse astujate arv
Gümnaasiumisse astub praeguse seisuga 10 õpilast, üks nendest Paidest.

3.

Õpilaskodu võimaluse kadumine

Õpilaskodu kasutamise võimalus jätkub.

4.

Muud küsimused

Küsiti mis ajal ja kuidas toimuvad huviringid?
Juures on kindlasti kergejõustiku ring kuni kuuenda klassini. Ringide toimumisajad saavad paika
septembrikuu jooksul.
Arto tegi ettepaneku, et koolis võiks olla 3 kehalise kasvatuse tundi, aga kuna kehalisi
(liikumisõpetus) on 2x65minutit ehk 130 minutit, siis see ongi sisuliselt sama kui 3x45
Õpetajatest on kolm tegemas ülikoolides lõputöid
4.-6.klass alustab saksa keele õppega.
Gruppides enam õpet ei toimu.
Õpilasesinduses on suurem vahetus toimumas. Infotunnis tuleks rääkida esinduse rollist.
4K sõpruskoolide suhted on jahenenud ning tihedat koostööd enam ei toimu.
Kokkola koolidega koostöö toimib hästi. Väljasõit jäi ära tänu koroonale.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub oktoobri vaheajal.
Lastevanemate koosolekud toimuvad astmete kaupa ja septembri teises pooles.

