Tilsi Põhikooli koosoleku protokoll

26.AUGUST 2020
Algus kell 18.30,lõpp kell 20.00.
Protokollis: Astrid Lind
Koosolekust võtsid osa: M. Vals, E. Kahar, A. Lind, K. Blauhut, K. Tobreluts, L. Vagula
S. Räst, P. Lauk

Päevakord:
1.Tilsi kooli direktori sõnavõtt
2. L.Vagula ülevaade algavast kooliaastast

1. Direktor Peep Lauk tegi väikese tutvustuse enda kohta. On pärit siitkandist. Õppinud V-Koiola
koolis.
2. L. Vagula: Koolis on hetkel 72 last, kevadel oli 67. Suundumus on, et Roosa Angeelika ei jätkaks
meie koolis. Plaanitud Jõhvi Torujõe noortekodu.
K. Tobreluts: Jõhvi ei ole kinnine asutus, sealt on võimalus ära tulla, kui tüdrukul soov tekib. Et säiliks
koolirahu, tuleb Roosa Angeelika siit ära suunata.
L Vagula: Meie koolis kuni kohtuni Roosa Angeelika koolis ei käi. Kogukonna tasandil mõelda, mida
ette võttalaste korrarikkumiste suhtes.hetkel on kaks Perekodu last laagris ja vaatluse all, kuidas
suudavad kohaneda meie koolis.
K. Tobreluts: Kuidas on läinud elu laagris?
L: Vagula: lastele laageris meeldib. Esimene õhtu oli väga rahulik. Laste arvamusest selgus, et
järgmise aasta laager võiks juba kuskil teises kohas olla. Lapsevanemad võiksid kodus laagri kohta
uurimust teha.
K. Tobreluts: kas tuleb ka selline mõtlemine, et tagasi minna selleni, et esimene koolipäev on jälle 1.
September?
L. Vagula: Praegune variant sobib väga hästi 9. klassile, kus eksamitte aegu on maja vaikne ja rahulik.
K. Tobreluts: Kuidas on sügisel õpetajate olemasoluga?
L. Vagula: Hetkel on kõik olemas. Logopeed 24. a ülikooli lõpetaja 0,7 kohta koolis ja 0,3 kohta
lasteaias. On olnud Võrus ka väikeklassi õpetaja. Kogemused kuigivõrd olemas.

P. Lauk: Muusikaõpetaja on staasikas ja tore kogemustega õpetaja Kersti kambergVastseliina
muusikakoolist.
L: Vagula: Loodame, et maja heliseks rohkem muusikast ja muusikaajalugu oleks vähem.Uueks ringiks
on ka malering.
Direktor andis ülevaate uutest huviringidest.
P. Lauk: Mudellennuhuvilistele ring (M. Vester ja mina). Osta koolile droonid. Tore oleks osta isegi
väike purilennuk.
S. Räst: Kas mudellennuringi on mingi vanusepiirang?
P. Lauk: Ring on mõeldud 6.-7.kl.
K. Tobreluts: Kuidas on sellel aastal tava- ja süvaklasidega?
L. vagula: 9. Klass on eraldi. Samad klassid lähevad edasi. Rohkem tuleks mõelda praegusele
4.klassile.
P. Lauk: Juba L: Vagula idee oli luua parki seikluspark.Pargi eesmärgiks oleks luua noortele vabaaja
sisustamiseks midagi. Maksumus on u 6000 €. Tuleb 9-10 atraktsiooni. Järgmisel suvel saaks
õpilasmalev selle ehitusega jätkata. Juhul, kui laps peaks midagi ära lõhkuma, siis politseid ei kutsuta,
kui laps võtab vastutuse ja parandab ise ära.
L. vagula. Lisaks tuleb siseõue algklassi lastele ka liivakast. 3. Kl õpetaja E. Hütt alustab koolielu teisiti.
On kolm tundi jutti ja siis on pikk tunnine vahetund õues.
K. Tobreluts: Kuidas on kool valmis uueks koroonalaineks?
P. Lauk: Tunde on võimalik nihkesse panna. Rohkem pindu desifitseerida. Haigena mitte kooli tulla.
K. Tobreluts: kas selliseid e-õppe päevi on plaanis ka sel õppeaastal lihtsalt teha?
L. Vagula: On plaanitud teha iga trimestri lõpus viimane päev. Ja jooksvalt mõnes klassis, juhul kui
õpetajad ära koolitustel. Suuremate laste puhul on muidugi e-õpet lihtsam korraldada.
K. Tobreluts: e-õppe alguses lastele sobis, kuiod hiljem hakkasid tundma puudust suhtlemisest teiste
lastega.
Hoolekogu esimees tundis ka huvi, millal on lastevanemate koosolek.
L. Vagula: Koosolek on plaanitud septembri lõpus ja soov kutsuda külalisesinejaks Sass Henno.
Õppealajuhataja L.Vagula andis ülevaate sellest, et oleme ettevõtlike kooli nimekirjas nüüd.
P. Lauk: Oleks tore, kui lastevane,matelt tulek sideid, kuidas sisustada laste vaba aega. Vallavanema
lubadus on olnudigati toetada meie kogukonda ja lapsi.
P. Lauk käis välja ka mõtte, et äkki oleks lastel huvi ratsutamise vastu.

L. Vagula:Sügisel on ärajäänud kevadise ekskursiooni asemel algklassidel koos vanavanematega sõit
Sangastesse. Vanemad klasid sõidavad Tallinnasse.
Direktor pakkus mõttena välja, et tema kasupoeg saaks hakata käima meie koolis juhendamas lapsi
konkurssideks ja olümpiaadieks ettevalmistamisel. Olümpiaadile minejad saavad vaba päeva.
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