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1. Ülevaade 2016/2017 õppeaastast 

 

Merje Leemets:  Koolis õpib tänase seisuga 63 last, neist pagulaskeskuse lapsi 6. 2 

õpetajat jätkavad õpinguid magistriõppes, 2 jäävad lapsehoolduspuhkusele. Otsime 

asendusõpetajat 4. klassile või jagame ainetuunid teiste õpetajate vahel. 

Tunnustamaks tublisid õpilasi, valitakse sellest õppeaastast  igal veerandil välja  

”Veerandi tegu”. Ei ole seotud õppeedukuse, vaid käitumisega. I veerandil sai tunnustuse 

osaliseks I klassi õpilane Ralf. 

Õppekavasse varjupaigataotlemiskeskuse koolikohustuslikud lapsed lihtsustatud 

õppekava alusel. 

Kool soetas väikese kabinetklaveri. Maksjaks oli Väike-Maarja vallavalitsus, klaveri hind 

1000€. Tavaliselt on sellise klaveri hind kordi kallim. 

Kooli õppekavas on kokanduse tunnid. Teen ettepaneku kehtestada iga õpilase 

omaosaluseks 1.50€ ühe kokanduse tunni kohta, kuna kõiki toiduaineid pole Väike-

Maarja köögi kaudu võimalik saada ja laste toomise peale ei saa kindel olla. 

 

Toimus arutelu. 

 

Otsus: kehtestada õpilase omaosaluseks 1.50 € iga kokandustunni kohta. 



 

Poolt: kõik osalejad. 

 

 

2. 2017.a. eelarve arutelu 

 

Merje Leemets tutvustas 2017.a eelarveprojekti. 3000€ investeeringutest tõstetud 

inventari alla. Vaja soetada põrandapesumasin. 4,5% on planeeritud õpetajate 

palgatõusuks. Üle jäi Comeniuse programmirahasid, vähem on planeeritud kütte- ja 

elektrikulusid.  

 

Reet Reimann: koolil ja mõisal puuduvad nimetahvlid. Toimus arutelu. Kuna ajalooline 

mõisahoone, siis peaks tahvel olema looduslikust materjalist, mitte emailist. 

Otsustati võtta hinnapakkumine. 

 

 

3. Muud küsimused 
 

Reelika Möldre: 4. klassis probleemid eesti keeles ja matemaatikas. 

 

Toimus arutelu.  

 

Merje Leemets tutvustas Agnes Leemetsa ettepanekud Jõulumaa läbiviimiseks koolis 

22. detsembril, kuna jõulupidu 21. detsembril. Tegevus toimuks kolmes grupis. 

Tegevusteks piparkookide küpsetamine, küünalde valmistamine, lõkke tegemine sauna 

juures. 

 

Õnnela Kuusemäe tegi ettepaneku seoses teistest kultuuriruumidesst tulnud 

varjupaigakeskuse laste õppimisega meie koolis,  tutvustada õpilastele erinevaid kultuure 

ja kombeid. 

 

Toimus arutelu, ettepanek kiideti heaks. 

 

Reelika Möldre tõstatas probleemi, et mõisas toimuvate ürituste ajal korjatakse 

garderoobist laste jalanõud kokku ja järgmine päev ei leia lapsed oma jalanõusid ülesse. 

 

Otsustati teavitada lapsi ette toimuvatest üritustest. 

 

 

Koosoleku juhataja:         Protokollija: 

Rein Möldre     Reet Reimann 

 

 

 

 

 


