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I.
Õppeaasta on kestnud 3 kuud ja aasta lõpuni on jäänud kolm nädalat. Hetke seisuga on
kõik klassid koolis. Alates 13.09.2021 täidavad koolid tabelit nakatund õpilaste ja
koolitöötajate kohta. Need näitajad olid teemaks eelmisel koosolekul. Enne sügisest
koolivaheaega toimus nakatumise tõus ( 7 õpilast). Koostöös Terviseameti ja Tallinna
Haridusametiga saatsime ühe klassi isolatsiooni. Koolivaheaeg (25.10-31.10.2021) ei
toonud nakatumise kasvu. Peale vaheaega jäid distantsõppele 4.-8. klassid. Täielik
distantsõpe nendele klassidele kestis 12.11.2021. Seejärel saime teha teatud mööndusi
ja tuua kooli lisaks 1.-3. ja 9.-12. klassidele veel õpilasi. 15.11.2021 lisandusid vastavalt
graafikule 4.-8. klasside õpilased. Kokku perioodil 15.11.2021-26.11.2021 käis iga klass
koolis 4 päeva. See omakorda võimaldas rohkem hajutatust. Alates 29.11. 2021 õpilased
taas koolis, loodame, et detsembrikuus algava koolivaheajani. Distantsõppega lisandusid
taas kord toidupakid (jagasime neljapäeviti).
Uus oli ühekordsete testide teema. Meie ühine otsus oli, et õpilased testivad kodus,
turvalises keskkonnas. Sellekohane kiri sai välja saadetud lastevanematele. Kokkuvõtteks
saab öelda, et ühekordne testimine on olnud ennetav ja kasulik. Koolis on olnud vähe
nakatunuid, lapsevanemad on mõistvalt suhtunud ja teinud igati koostööd.
Hetke seisuga oleme suutnud olukorda suhteliselt kenasti kontrolli all hoida.

Kõik hügieeniks ja desinfektseerimiseks vajalikud vahendid on olemas. Iganädalaselt
anname ülevaate Haridusministeeriumile testimise ja nakatumiste kohta.
Detsembrikuus on planeeritud rida ettevõtmisi. Loodame, et saame seda kõike teha.
Nendeks ettevõtmisteks on:
• Jõulukontsert Kaarli kirikus (Lubame kontserdile lapsevanemaid ja palume kaasa
võtta vaktsineerimise tõend).
• Kooli lipupäeva aktus.
• Heategevuslik laat Tallinna Lastehaigla toetuseks.
• Liikumise teema- aastaga seonduvad üritused (klasside uisutamised jne.).
• Jõuluhommikud.
• Mitmed olümpiaadid.

II.
2022 aaastal tähistab kool 50. juubelit. Juubeli väärikaks tähistamiseks on moodustatud
komisjon. Planeeritud ajavahemik 28.03.-01.04.2022. Vilistlased on oma ettepanekud
teinud vilistlasõhtu korraldamiseks.
Probleemid, mis välja toodi:
• COVID -i olukord. Millised on selleks hetkeks reeglid ürituste korraldamise osas.
• Traditsioonilised kohtumised endiste kolleegidega.
OTSUS:
1. Kooli komisjon ja vilistlaste komisjon jätkavd ettevalmistava tööga. Hetke seisul on
olemas veel aega, et sisse viia ajakavalisi muudatusi.
2. Kooli ja vilistlaskomisjoni ühine kohtumine jaanuar 2022
3. Olukorra hindamine

Jooksvad küsimused:
1. Kooli vastuvõtukorra uuendamine. Vajadus on tekkinud seoses Covid-iga, testide
toimumine on teadmata, kas koolis või veebi teel. See vajab muudatust.
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