
Hoolekogu koosolek 10.03.2021 

Osalejad: Aliis Udras, Raul Omel, Triinu Koor, Taivo Molok, Anneli Kört, Evelin Rätsep, Tiina Troškin, 

Sandra Kripson, Ülo Needo, Karoliina Orehhov, Raivo Sildoja (liitus 19.35), Ene Tigas (direktori kt) 

Kutsutud: Külli Liblik õppealajuhataja kt 

Algus: 19.00 

Lõpp: 21.15 

Päevakord: 

1. Dokumendile „Õppetöö korraldus Mooste Mõisakoolis distantsõppe ajal“ arvamuse andmine.  

2. Kohapeal esitatud küsimused 

 

1. Dokumendile „Õppetöö korraldus Mooste Mõisakoolis distantsõppe ajal“ arvamuse andmine.  

Arutati ühiselt läbi kõik hoolekogu liikmete tehtud parandus- ja täiendusettepanekud. 

Otsus: Juhtkond viib dokumenti sisse kokkulepitud parandused ja täiendused. Dokumendile lisatakse mõisted, 

et oleks üheselt arusaadav. Läbivalt kasutatakse terminit veebitund.  

Juhtkond saadab parandatud dokumendi hoolekogule ülevaatamiseks. Hoolekogu liikmed vaatavad e-kirja teel 

dokumendi uuesti üle. Vormistatakse protokoll dokumendi kinnitamiseks. 

 

2. Kohapeal esitatud küsimused 

Küsis A. Udras: Rühmatunnid on kadunud, miks? Igatseme neid tagasi. 

Vastas E. Tigas: Rühmatunnid on hetkel tunniplaanist väljas ja  leevenduseks on praegu õpiabi tunnid. Plaan on 

rühmatunnid tagasi panna tunniplaani, eripedagoogi koha täitmisega loodetakse sellele lahendust leida.  

 

Küsis E. Tigas: Homme kuulutatakse välja eripedagoogi  vaba ametikoha täitmiseks konkurss. Eripedagoogi 

valimiseks moodustatakse komisjon. Kelle määrab hoolekogu komisjonis enda esindajaks? 

Otsus: Toimus hääletus ja komisjoni määrati Aliis Udras. 

 

Küsis R. Omel: Kui palju on hetkel koolis täitmata ametikohti? 

Vastas E. Tigas: Vabad ametikohad on huvijuht, haridustehnoloog, eripedagoog. Selgitas, et haridustehnoloog 

on õpetajate abi tehnilistes küsimustes, programmidega töötamisel jne. Lubas üle vaadata tarifikatsioonid. Paari 

nädalaga saab selgust. 

 

R. Sildoja ja T. Troškin küsisid: Kooli Facebooki leht on kadunud, mis sellega juhtus? Kuidas tagada, et see 

paari aasta pärast taas kaduma ei lähe? 

Vastas E. Tigas: Kooli FB-lehe kohta andis endine direktor teada, et seda ei ole enam. Õpetaja Kadi tegi uue 

lehe. Hetkel administraatorid Ene ja Kadi. Edaspidi plaanis uudised panna samaaegselt FB-sse ja kooli 

kodulehele. Koolis tuleb arutlusele, kuidas tagada andmete säilimine. Kas võib FB-sse panna distantsõppe ajal 

tehtud laste töid õpilaste nimedega? Andmekaitse nõuded on läinud karmimaks.  

Otsus: Stuudiumis tehakse uus küsitlus, kus igalt lapsevanemat oodatakse vastust, kas ja kus ta lubab oma lapse 

nime, pilti ja töid avaldada. Kooli kodulehel ja FB lehel avaldatakse pilte ja töid lisades õpilase eesnime ja klaasi. 

 

T. Troškin küsis: Kas koolis on veel midagi kadunud peale FB lehe ja kas on tagatud, et endine direktor ei saa 

enam kooli erinevatesse programmidesse (Stuudium, videovalve jne) enam ligi? 



Vastas E. Tigas: Külli kustutas Stuudiumist 3. märtsil endise direktori konto, tema enam kirju ei näe. Stuudiumi 

siseselt jäi Ave nimi nähtavaks ja nii on ka mitme teise endise õpetajaga. Tänaseks on enamus korda tehtud. 

Videovalve anti üle. Kõik paroolid pole veel ühe nädala jooksul jõutud vahetada.  

 

E. Tigas: Stuudiumis on 2021. aasta üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlus. Palun sellele 

võimalikult paljudel lapsevanematel vastata. 

Otsus: Kool paneb ka FB-lehele üleskutse küsimustiku täitmiseks. 

 

R. Omel küsis: Kooli arengukava ei ole leitav? 

Vastas E. Tigas: Uurib, mis seisus arengukava on. Ilmselt tuleb seda valitsejamaja kasutuselevõtu osas 

täiendada. 

 

Ü. Needo: Kui koroona lubab, siis 12.-13. juuni planeeritakse Mooste mõisapäevi, pühapäev on spordipäev 

orienteerumine. 12. juuni on plaanis siduda Mooste Mõisakooli 100. juubeliga, mille tähistamine eelmisel aastal 

ära jäi. 

Vastas E. Tigas: Planeerima peab, arutatakse koolis.  

R. Omel: Hoolekogu korraline koosolek on planeeritud 13. aprill 2021. Vajadusel toimub enne seda veel üks 

erakorraline koosolek, sellest antakse teada.  

 

 

 

Raul Omel Sandra Kripson 

Koosoleku juhataja Protokollija 

 


