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3. Järgmise aasta eelarve projekt 

4. Kooli juubel 
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1. Ülevaade koolis toimunud tegevustest sügisperioodil 

 

• Direktor P. Lauk andis ülevaate koolis toimunud uuematest tegemistest. Meil on käinud 

palju külalisi lastega vestlemas ja tegutsemas. Kohal olid Tartu Noortekeskuse lektorid. 

Teemaks olid suhted ja seksuaalsus. Algklassidele tegi huvitava koolituse  meie endine 

õpilane Teet Muiste, kes on Tartu Tervishoikõrgkooli tudeng. Algklassidel käis aasta lindu 

tutvustamas ornitoloog Leho Luigujõe, jutuvestja Piret Päär, lastekirjanik Kristina Ruder, 

algklasside vanavanemate päeval oli oma mälestusi jagamas näitleja Marje Metsur, 

kepikõnni  treener Taima Nurm andis juhtnööre kepikõnni teemal. Perearstiõde Katrin Kivi 

vestles terviseteemadel. Külas käis teatribuss, külalised Võru Instituudist ja Cleveroni 

Akadeemia üliõpilane Siim Ilves. Detsembri alguses külastab algklassi lapsi lapsevanem –

lastekirjanik Triinu laan, kes tutvustab oma viimast vastvalminud lasteraamatut „Luukere 

Juhani juhtumised“ 

• Käib seiklusraja ehitus 

• Huviringidele on sügisest lisandunud kolm uut ringi: ratsutamine, malering ja 

mudellennuring. Ratsutamine on väga populaarne . Tuli jaotada grupid nii, et võimalus käia 

üle nädala ratsutamas. Ponitalu tegi ka soodasmad hinnad. 

• Välja on töötatud distantsõppe suunised 

2. Õpetajate kaader 

• P. Lauk andis ülevaate : Hetkel ei ole meil logopeedi. Oli peaaegu olemas inimene, kes 

lubas tööle tulla, oli ka tööleping allkirjastatud ja viimasel hetkel loobus kohast. K. Moks 

asendab hetkel klassiõpetajat E. Hütti. K. Moksile, kes õpib hetkel kutseõpetajaks on 

tehtud ettepanek spetsialiseeruda logopeedi kohale. Uuest aastast lubas aidata meie 



endine logopeed N. Pille. Hakkab õpetama 2 korda nädalas. Muusikat tuli meile andma 

muusikaõpetaja Kanepist üks kord nädalas. 

3. Järgmise aasta eelarve projekt 

• P. Lauk: Projekt on vallale esitatud. Palgafond jääb samaks või isegi suureneb. Õpetaja A. 

Ladva koormus tõuseb 0,7 –lt 1.0 peale. Raha saime juurde kooli juubeliks  1000 € 

Tehnoloogia klassi remont edasi ei arene, sest valla poolt korraldatud projekteerimishange 

nurjus. Remondiks mõeldud raha kantakse järgmisesse aastasse. Praegune tehnoloogia 

klass ei vasta tervishoiunõuetele.  

4. Kooli juubel 

• P. Lauk: On plaanitud voldik ja päevakorras on anda välja väike raamat kooli ajaloost. 

Kindlasti on õhtuks plaan tellida ansambel. 

• A. Bleive: Brošüüri jaoks võib raha küsida ka mujalt või kirjutada projekt.  

• Kindlasti tuleb ka osalustasu ( 10 €) 

• E. Kahar tundis huvi, et kas kaugelt tulijatele ei saaks pakkuda majutust.  

5. Jooksvad küsimused 

• Tunti huvi, kas kool ei ole mõelnud üle minna uuesti 1. septembri koolitulemisele? 

• K. Tobreluts tundis huvi, kuidas on planeeritud jõulud koolis.  

P. Lauk: Hetkel on seis segane, kõik võib muutuda. 

               *  K. Tobreluts soovis ülevaadet laste  tervisekontrollist.  

                   P. Lauk: Pereõel on laste vanemate telefoninumbrid ja peale tervisekontrolli võtab  

                   Vajadusel vanemaga ise ühendust.  

• K. Blauhot: Lastel on tunniplaanis augud, kas seda ei saa kuidagi muuta? 

A. Lind: On võimalus küsida võimla võti ja mängida vaba tunni ajal palli.  

• Ü. Annom: Kas muusika, kehaline kasvatus ja tööõpetus ei võiks üle minna kujundavale 

hindamisele? 

• Kõik lapsed saavad enne jõule kommipakid. 
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