
Avinurme Gümnaasiumi hoolekogu koosolek 05. mai 2021 

PROTOKOLL 

 

Toimumise koht: Google Meet (veebikoosolek) 

Toimumise aeg: 17:00 – 18:30 

Osalejad: Katrin Rosar, Marge Pärn, Liisa Tooming, Katrin Kaarama, Mari-Liis Renser, Maria 

Kruup, Ants Rummel, Viivika Madisson 

Puudujad: Eve Liiv, Eveli Tooming, Karit Tuusula-Mölder 

 

PÄEVAKORD: 

1) Distantsõppe korralduse peatükk õppekavas 

2) Jooksvad küsimused 

 

 

Distantsõppe korralduse peatükk õppeakavas 

 

Enne koosolekut edastatud hoolekogu liikmetele koolipoolne distantsõppe korralduse peatükk 

hoolekogu arvamuse avaldamiseks. Hoolekogu arutas järgmisi punkte: 

 

- (Katrin R.) Kaamera nõue: distantsõppe korraldusest ei lähtu, kas õpilastele on kaamera 

kohustuslik või mitte. Dokumendis on selle kohta vasturääkivusi. Vähemalt nii 8. kui ka 9. 

klassis on hetkel õpetajaid, kes nõuavad kaamerat tunnikontrolli/kontrolltöö sooritamiseks. 

OTSUSTATI: Teha koolile ettepanek muuta sõnastust dokumendis nii, et oleks üheselt arusaadav, 

kas kool nõuab või ei nõua õpilaselt kaamerat.  

- (Maria) Veebitunni kodukord: lugedes teiste koolide distantsõppe korraldust, siis on 

enamasti ka ära kirjeldatud veebitunni kodukord (nt kas õpilane peab osalema tunnis 

kaameraga, kuidas ja kellele teavitatakse veebitunnist puudumise kohta jne). 

(Mari-Liis) Hetkel ei panda puudujaid e-Kooli kirja, õpetajal on õigus panna puudutud 

tunni eest tunnitöö kohta “x” ja anda õpilasele lisatööd. Tehniliste probleemide korral ei 

ole koolil inimest, kes saaks igal hetkel õpilast juhendada (juhtudel, kus lapsevanemal ei 

ole võimalik aidata), küll aga enamasti saab pöörduda klassijuhataja poole. 

OTSUSTATI: Teha koolile ettepanek lisada veebitunni kodukord distantsõppe korraldusse. 

- (Katrin R.) Tehniliste vahendite tagamine õppetööks: kool on laenutanud välja 

tahvelarvuteid õpilastele, kellel ei ole õppimiseks tehnilisi vahendeid. Samuti on mõned 

sülearvutid muretsed valla toel. Hetkel ei ole tekkinud puudujääki aga kõigile õpilastele 

kool tehnilisi vahendeid tagada ei suudaks. 



OTSUSTATI: Teha koolile ettepanek lisada distantsõppe korraldusse tehniliste vahendite 

tagamise võimalused (kooli/KOVi poolt). 

- (Katrin R.) Hetkel ei vasta distantsõppe korralduses ära toodud juhiseid failide/piltide ning 

videote edastamise kohta tegelikule olukorrale. Mitmed õpetajad eelistavad isiklikku 

(enamasti Gmaili) meiliaadressi. Videote edastamiseks kasutavad õpilased ükskõik millist 

variant, mis on mugav (nt ka Facebooki Messengeri). Distantsõppe juures ongi kõige 

keerulisem tagada andmekaitse, eriti kuna kõikidel õpetajatel ei ole ja ka ei pea olema 

sellisel tasemel digipädevust. Sobivad keskkonnad ja edastamise viisid peaksid olema 

paika pandud IT-spetsialistide poolt.  

OTSUSTATI: Teha koolile märkus selle kohta, et hetkel ei pea õpetajad kinni andmekaitse 

nõuetest. 

Küsimused: 

- (Ants) Kuidas on distantsõppe ajal tagatud tugiteenuste kättesaadavus? Vastas Maria: HEV 

õpilased käisid koguaeg koolis, nagu üleriigilised juhised ette nägid. Logopeed saatis 

õpilasele iseseisvaks tööks ülesandeid. Koolipsühholoog on vallas olemas, sinna 

pöörduvad õpilased või lapsevanemad ise. Kontaktid leitavad Mustvee Valla Hariduse 

Tugikeskuse lehelt. 

- (Ants) Kas ja kuidas on tuntav haridusnõuniku (Raivo Vadi) tugi keerulisel distantsõppe 

ajal? Vastas Mari-Liis: Tavalise reaõpetajana seda tunda ei ole, ilmselt peab selle 

küsimusega pöörduma kooli juhtkonna poole. 

 

Jooksvad küsimused 

(Mari-Liis) Kooliajalehe koolijuubeli väljaanne, kooli sünnipäeva puhul – ilmub varsti, digitaalselt 

kättesaadav kooli kodulehelt. Avinurme kooli sünnipäeva (sel aastal 101!) endiselt ei toimu. 

Katrin R. esitas küsimuse arenguvestluste toimumise kohta, millele vastas Mari-Liis. 

Arenguvestlused peaksid sel kevadel toimuma, kuid täpsemaid juhiseid korralduse kohta veel pole. 

 

 

Juhatas: Katrin Rosar                                           

Protokollis: Katrin Rosar 

 

 


