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Puudusid: 4. klassi esindajat hoolekogusse ei ole valitud.  
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Vallavanem Tiit Toots 
Mis muutub valdade ühinemisega seoses koolielus? 

Uues vallas jätkub olemasolev haridusvõrk. Misso kool uuest õppeaastast 6.klassiline. 

Toimub haridusosakonna süsteemi väljatöötamine.  

 

Direktor Toomas Raju 

 

Koolikohustuste täitmine: 2 õpilasega on sellel õppeaastal probleeme. 

Arenguvestluste tagasiside: Söögimenüü võiks olla kodulehel üleval. Ettepanekuid tuli koolile 

huviringide täiendamise kohta ja rühmaõppe ettevalmistamise kohta. 

Soov rühmaõpe ehk paaristundide vastu, mis võimaldab vähendada tundide arvu ühes 

koolipäevas. Et lihtsustada laste koolipäeva. Sellel õppeaastal said 6 klassi, matemaatika 

tunnid paaristundidena läbi viidud. 

Sellega seoses on probleemiks õpetajate koormus, õpetajate vähesus.  

Kooli poolt tehakse ettepanek vallale. 

 Õppekvaliteet: PISA testi tulemus oli üle keskmise taseme. Väga rahul.  

 Kooli valmisolek uueks õppeaastaks: Valmisolek olemas. Koolivormide tellimine uueks 

õppeaastaks kestab kuni 16.06.2017.  

 

 



 

 

Jooksvad küsimused 
- 5. klassi lapsevanemad avaldavad soovi, et mõned ainetunnid võiksid olla 

erinevates rühmades. 5.klassi lapsevanemad on koostanud koolile ka kirjaliku 

ettepaneku sellega seoses. 

- Kool teeb kirjaliku ettepaneku vallale, et uuel õppeaastal 6.klassi matemaatika 

tunnid eraldada rühmadesse. Hetkel puuduvad koolil selle võimaldamiseks 

rahalised vahendid kui ka õpetaja. 

- Lastevanemate poolt tuli ettepanek, et kas ei võiks olla mõned loovained 

„arvestatud“ hindamise süsteemiga? Ettepanek proovida ühe loovainega uuel 

aastal. 

- Lastevanemate poolt anti edasi murenoot, õpetaja Piret Viil ja tema väga „karmi” 

suhtlemise stiil lastega. 

  

 


