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Päevakorra punktid: 

 

1. Hetkel õpib Kõrveküla Põhikoolis 540 õpilast, lõpetab 31 õpilast. Sügisest alustab 

esimestes klassides 84 last, võimalik, et laekub veel 2 avaldust. 

1A klassi klassijuhatajaks saab õp. Külvi Rebaste 

1B klassi klassijuhatajaks saab õp. Ave Oras 

1C klassi klassijuhatajaks saab õp. Kristi Keem 

1D klassi klassijuhatajaks saab õp. Anna-Liisa Kirsch 

 

Koolis on hetkel 48 õpetajat, otsitakse 8 uut õpetajat. Leitud on juba kehalise kasvatuse 

õpetaja, muusikaõpetaja, käsitöö/kodunduse õpetaja ja tehnoloogia õpetaja. Puudu on 

matemaatika, eesti keele ja ajaloo õpetajad. 

 

2. 3A klassi uueks klassijuhatajaks saab õp. Tiina Kivastik 

4A klassi uueks klassijuhatajaks saab õp. Tiina Niine 

4B klassi uueks klassijuhatajaks saab õp. Egle Mäe 

4C klassi uueks klassijuhatajaks saab õp. Juta Laane 

 

3. Kool läheb üle süsteemile, kus 1.-3. klass on ühe õpetajaga kõik ainetunnid ja alates 

4.klassist ainepõhiseks ehk kõiki aineid annab erinev õpetaja. Sügisel alustab selles 

süsteemis õp. Tiina Kivastiku klass. 

 

4. Muutus õpetajate tööaja arvestamises. Minnakse üle üldtööaja põhimõttel toimuvale 

arvestusele. Igal õpetajal koormusnorm ja lisaülesannete eest on võimalik saada 

lisatasusid. Lisatasud näiteks klassijuhatajatele, ringide läbiviijatele jne. Ilmselt õpetaja 

tööpäev kell 8-15(14) ja selles vahemikus peab olema õpetaja kättesaadav. Mõttes on ka 

õpitoa taaselustamine, kus õpilased saavad käia järelvastamisel. 

 



5. Kool läheb õppetöö arvestuses üle trimestritele. Üks trimester kestab ca 11-12 nädalat ja 

siis pannakse hinded välja. Trimestrid ei kattu vaheaja aegadega. 

 

6. Väljatöötamisel on uus kõigile ühtselt arusaadav hindamisjuhend. Valmib sügiseks 

2022.a. Jääb numbriline hindamine. 

 

7. HEV õpilastega jätkata tööd. Loodetavasti saab välja mõelda süsteemi andekate lastega 

töötamiseks. 

 

Vaba arutelu teemad: 

 Kui on probleeme hinnetega, järelevastamistega või mud lahendamata küsimused, julgelt 

pöörduda aineõpetaja, klassijuhataja, õppealajuhataja või direktori poole. 

 Kas ei ole mõeldud tundide alguse aega muuta? Õppealajuhataja vastas, et hetkel mitte, 

sest see hõlmaks suuremat muutust ühistranspordi jm. kellaaegades. 

 Esimesse klassi minejate lapsevanematele antakse telefoni/meili teel teada, millisesse 

klasi laps saab. 

 Ettepanek: kooli sündmuste kalender, mida saaks sünkroonida iga vanem/laps oma 

telefonis. Ülekoolilised sündmused on leitavad kooli kodulehelt. Kui on soov 

klassisiseste sündmuste kalendrile, tuleb kooskõlastada klassijuhatajaga ja ettepanek teha 

otse klassijuhatajale. 

 Ettepanek: koolihoovis võiks olla slackline suurematele lastele vahetunnis aja 

veetmiseks. Vastus: Kuna kooli eelarve on piiratud, siis tuleb selliste 

muudatuste/ettepanekutega pöörduda otse Tartu Vallavalitsuse poole. 

 Koolitoit: lapsevanemad kurtsid, et toidud on liiga keerulised ja lapsed kipuvad neid 

mitte sööma. Ettepanek: öelda koolikokkadele, et toidud võiksid olla lihtsamatest 

komponentidest valmistatud. 


