AVINURME GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU
2019/2020 õa

KOOSOLEKU PROTOKOLL

Koosoleku toimumise aeg
03.09.2020.a kell 17.15 - 18.35 Avinurme Teenuskeskuses
Koosoleku juhataja: Katrin Rosar
Osalesid: Katrin Rosar, Ulla Karo, Eveli Tooming, Riina Bergmann, Mari-Liis Renser,
Verner Mölder, Eve Liiv
Puudusid: Karit Tuusula-Mölder, Aleksei Männiste, Minni Blum, Marge Pärn
Kutsutud: Urve Tooming

Päevakord:
1. Hoolekogu koosseisu ülevaatamine.
2. Kooli ülevaade 2019/2020 õppeaastast ning hetkeolukord/ Urve Tooming
3. Jooksvad küsimused
Punkt 1.
Hoolekogust lahkuvad uuel õppeaastal Ulla Karo (poeg lõpetas gümnaasumi), Verner Mölder (omal
soovil) ning õpilased, kes mõlemad kooli lõpetasid. Katrin võtab kooli huvijuhiga ühendust ja palub
valida uued liikmed – õpilaste ja õpilasesinduse esindajad. Kooli üldkoosolekul valida uued liikmed:
a) gümnaasiumi õpilaste lapsevanemate esindaja
b) vilistlaste esindaja.
Vilistlasena soovib hoolekogu liikmena jätkata Karit Tuusula-Mölder. Üldkoosolekul läheb tema
kandidatuur kinnitamisele.
Ettepanekud: kooli üldkoosoleku kuupäeva 01.okt. 2020 kell 18:00
Otsus: Uued liikmed valitakse lapsevanemate üldkoosolekul 01.10.20 ning õpilastest hoolekogu
liikmed teavitab kool.

Punkt 2.
Koolidirektor andis ülevaate koroona-aegsest koolielust. Kadunud lapsi ei olnud. Esines tehnilisi
probleeme, mis kiirelt lahendati (kool laenutas välja tahvelarvuteid). Oli lapsi, kes said paremini
hakkama ja neid, kes vajasid rohkem suunamist. Õpetajatele oli see aeg samuti väljakutse, õpiti
palju juurde. Aasta lõpus klassikursust kordama jäävaid õpilasi ei olnud, üks laps jäi lapsevanemate
soovil klassi kordama. Õppeedukus ei langenud. Püüti jääda mõistlikuks ka arvutit ja tehnikat kasutades.
Sellest sügisest püütakse ikkagi võimalikult kaua hoida lapsi koolis, kontaktõppel. Hetkel tavapärane rütm. Ollakse valmis tegema erisusi, vajadusel klassi kaupa. Ennetusabinõud on kasutusel ja info
väljas ka kooli kodulehel. Tunniplaani koostamisel arvestatud paaristundidega ja et lapsed palju
kooli peal ringi ei liiguks (kõrvalklassides tunnid jms). Rakendatakse võimalusel õuesõpet, ruume
tuulutatakse. Õppekäike poolaastal ei tehta, kui siis ainult loodusesse/vabasse õhku. Puudujatele on
juhised väljatöötatud ja tunnitöö kohta jagatakse infot.
Koroona korral teatada otse koolijuhile. Temperatuurimõõtjad on koolis olemas ja vajadusel neid ka
kasutatakse. Haige laps eraldatakse eraldi ruumi kuni lapsevanem järgi tuleb. Koduõpe on võimalik
kui lapsevanem selleks soovi avaldab (nt laps on riskirühmas).
2020/2021 õppeaaastal on koolis 157 koolilast. Suurim klass 7.kl – 22 õpilast. Õpetajad on kõik
olemas.
Tööõpetuseses ( alustav klass – 4kl) küsiti lastelt kumba ainekava soovivad – kas tehnoloogiat (nö
tööõpetus) või kodundus-käsitöö. Vastajaid oli 50% ja selle baasil komplekteeriti rühmad. Kui keegi soovib vahetada siis tuleks võimalikult kiiresti sellest klassijuhatajale teada anda.
Punkt 3.
Küsimus koolimaja tehnilise valmiduse kohta. Koolijuhi sõnul on probleemid lahendatud.
Kooli aastapäev toimub 22.05.2021, nüüd siis 101. sünnipäev.
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