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Päevakord:

1. Kooli uuendused, muutused.
2. Muud

Kuulati:

1. Kooli uuendused, muutused:

G. Värinen jutustas hoolekogu liikmetele, mis muutused toimusid koolis viimasel
ajal: kooliterritooriumile on  rajatud õppepaviljonid, uus terviserada, „kooliaed“.

Direktor teavitas hoolekogu sellest, et meie toitlustusfirmal on lõppemas leping
meie kooliga ja on korraldatud konkurss uue toitlustusfirma valimiseks. Tuleleek
esitas riigihanke kohta vaidlustuse ning 20.06.2022 toimub uus liisuheitmine
toitlustaja leidmiseks. Direktor: koolis hakkas kehtima uus arengukava
2022-2026.

Kooli on tulnud 40 ukraina last, kellele on õppimiseks antud eraldi ruum ja nad
õpivad koolis „vaba tunniplaani“ järgi: käivad omal soovil mõnedes tundides,
teevad õppetööd, kuid neid ei hinnata. Neil on 2 koordinaatorit (Ukraina
õpetajad), kes on nende õpilastega terve õppepäeva.



O. Siljanov: juunis toimub meie uuendatud tiigi ja selle ümbruse avamine.
Avatakse kooli kõrval uus spordikompleks.

J. Rodionova; G. Värinen: gümnaasiumiastmel peab olema rohkem valikaineid.
Tuleb otsida uusi võimalusi ja õpetajaid.

A. Melnik: jutustas hübriidõppe plussidest ja oma raskustest.

G. Värinen, A. Leokina: järgmisel õppeaastal võib nii juhtuda, et COVID-19
piirangud tulevad tagasi ja siis kool peab olema valmis selleks, et järgmisel
õppeaastal kool jätkab hübriidõpet - õppetöö režiimis 4+1, mis tähendab 4 päeva
kontaktset õpet ja 1 õppepäev on distantsõppe päev.

2. Muu

Direktor, I. Antonjuk, jutustas sellest, et hetkel koolis on 37 Ukraina õpilast, kelle vanemad
peale vanemate koosolekut (24.05.22) avaldasid soovi, et nende lapsed jätkaksid õppimist
meie koolis ka järgmisel õppeaastal. Avaldused on esitatud. Need Ukraina õpilased lisatakse
klasside nimekirjadesse. Enne seda aineõpetajad viivad läbi individuaalsed testid selleks, et
määrata, kas õpilane on võimeline õppima selles samas klassis, kuhu ta tuli Ukrainast või
jääb õppima samasse klassi (n-ö kordama).
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