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PÄEVAKORD: 

 

1) Olustvere Põhikooli 2021/2022 õppeaasta kokkuvõtte kinnitamine 

2) Ukraina lapsed kooli tulemas 

 

1. KUULATI: Liivi Lindemann: Tutvustab OPK lõppeva õppeaasta - 2021/2022 kokkuvõtet. Kool 

lähtub oma tegevuses arengukavast. Puudus tugiisikutest. Tugiisikute leidmine on keeruline. Vaja 

oleks ka sotsiaalpedagoogi, koolipsühholoogi ja eripedagoogi. Raha ametikohtade tasustamiseks 

taotletakse 2023 aasta eelarvest. Ülevaade koostööst hoolekoguga, õpilasesindusega; ülevaade 

huviringidest jne. Ülevaade ressursside juhtimisest: õpetajate toa põrandakate vahetati, teostatakse 

pisiremonti. Küttesüsteem on amortiseerunud ja soe ei jõua viimastesse klassidesse. Ka kooli 

elektrisüsteem on vana. Kool vajab põhjalikku renoveerimist, mis on ka arengukavas kirjas. Klasside 

aknad on varem vahetatud ning need on väga head, ei vaja endiselt korrastamist. Endiselt on puudu 

klassiruumidest, n. lastele kellele on vajalik üks-ühele õpe vms. Kõik võimalikud ruumid on 

kasutusse võetud. Uuel õppeaastal peaks koolis alustama 91 õpilast või isegi 92 õpilast.  

Koolile on väga oluline koolirõõmu loomine ja hoidmine. Tundub, et koolirõõmu on. Püütakse 

kasvatada ennastjuhtivaid noori.  

Väga heade aastahinnete põhjal tunnustati 9 õpilast kiituskirjaga. Lisaks said paljud lapsed 

tunnustatud heade tulemuste eest raamatu või kiituskaardiga või tänukirjaga.  

Kool liitus Ettevõtliku Kooli programmiga. 

Uuel õppeaasta fookuses ennastjuhtiva õpilase arendamine; digipädevuste arendamine; ettevõtlikkuse 

arendamine; huviringide sisu ja nimetuse muutmine.  

OTSUSTATI: Kooskõlastada õppeaasta kokkuvõte.  

 

2. KUULATI: Liivi Lindemann: On kuuldusi, et kooli on tulemas ka mõni Ukraina päritolu laps. 

Kadri Linder: riik maksab laste tarvis toetust. Liivi Lindemann: esimesse klassi soovib tulla üks 

kuueaastane ukraina laps. Lasteaias tema jaoks kohta ei ole, aga kooli teda võtta ei saa, sest laps ei 

oska eesti keelt ning alla 7-aastasi lapsi ei saa ka kooli võtta. Ideaalis võiks sellisel lapsel olla tugiisik. 

Kadri Linder: ministeeriumi sõnul võiks sellisel lapsel olla kõrval mõni tugiõpilane. Keegi soovib 

Olustverre või Suure-Jaani teha lastehoiu. Otsikatse sobivaid ruume. Liivi Lindemann: koolis on 

potentsiaalseid ruume küll, n aula peale ehitada ruumid või võtta kasutusse kelder.  

 

3. KUULATI: Sandra Urvak: uuel õppeaastal vaja korraldada kohtumine õpilasesindusega. Sel aastal 

ei õnnestunud sobivat aega leida. Kohtumine võiks olla kavas kohe õppeaasta alguses. Kool sai uueks 

õppeaastaks KIKilt rahastuse loodushariduslike õppekäikude läbi viimiseks. Kadri Linder: kuidas 

eksamitulemused on olnud. Liivi Lindemann: kõik lõpetavad, aga 14.06. on veel viimane eksam.  

Mait Rand: kas kool ei sooviks keelustada nutitelefonide kasutamist koolist? Liivi Lindemann: kool 

ei taha olla keelaja rollis, see võiks pigem olla lastevanemate initsiatiiv. Tjorven Soomets: päris ära 

keelata telefoni kaasa võtmist kooli ei saa, sest võib tekkide reaalne vajadus helistada. Samas võib 



proovida keelata telefonide kasutamist koolis, ka vahetundide ajal kuu aja jooksul. Mait Rand: 

telefonide kasutamise teemat arutada õpilasesindusega. Liivi Lindemann: õpilasesindusele lisaks 

võiks kohtumisele kutsuda igast klassist ühe esindaja. Tjorven Soomets: Iga klassijuhataja võiks 

samuti oma klassi õpilastega teemat arutada ja selgitada. Katsetada ühe kuu jooksul ning siis uuesti 

arutada, kuidas selline olukord sobis ja kuidas edasi minna.  

OTSUSTATI: uue õppeaasta alguses katsetada kuu jooksul telefonide kasutamise keelamist. Tunnis 

vajadusel õppetöös võib telefoni kasutada.  
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