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Elektroonilise teavituse formaadis toimunud koosolekut viis läbi direktor Valdek 
Rohtma 
 

1. Hea Kooli konkurss 
Kuulati: 
Direktor andis ülevaate Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtuskasvatuse alasest Hea Kooli 
konkursist, sellel osalemise taustast ning TÜ Eetikakeskuse paikvaatlusest. Sisehindamise 
baasilt koostatav Hea Kooli aruanne esitatakse kavandina 27.09 ning lõpliku versioonina 
04.11.2019. 
 
Otsustati: 
1.1 Informatsioon võtta teadmiseks. 

 
2. Toimunud tähtsündmuste ülevaade 

Kuulati: 
Direktor andis ülevaate toimunud tähtsündmustest ja nende korraldamise analüüsist. 

 Staadioni avamine 12.10 ja tippkergejõustiklase Jaak-Heinrich Jagori demotreening. 
 Algklasside maakondlik etluskonkurss “Minu pere ja muud loomad“. Patrooniks 

Margus Konnula ehk Contra. 
 Jõulunäidendi lavastamine „Virtuaalne jõuluõhtu“ koostöös Iiri Saarega. 



 Jõuluhommik, mille raames oli üheskoos nii koolilapsed kui personal. Käidi 
hommikupalvusel Võnnu Kirikus ning ühist jõululõunat külastas Jõuluvana. 

 Koolikonverents laste lugemise ja loovuse arendamisel (lõppeva Erasmus+ WATCH 
projekti raames). 

 Lastekaitsepäev ja üldkoosolek avatud tegevuskeskuste formaadis - laupäeval oli 
avatud kool kõikidele huvilistele. Avasime õuesõppeklassi 

 
Otsustati: 
2.1 Informatsioon võtta teadmiseks. 
 

3. Investeeringute hetkeseis 
Kuulati: 
Direktor andis ülevaate investeeringute teostamise hetkeseisust ja plaanidest. 
 
Otsustati: 
3.1 Informatsioon võtta teadmiseks. 
 

4. Digielu valdkonna ülevaade 
Kuulati: 
Direktor andis ülevaate IKT valdkonnast ja edasistest plaanidest. Võnnu Keskkool on valitud 
DigiKiirendi programmi, mille raames 2019./2020. õppeaastal toimuvad koolitused kogu 
personaline ning koolil on kasutada haridustehnoloogi teenus. Kahe kooliaasta vahel 
paigaldatakse koolimajja täies ulatuses uus arvutivõrgu kaabeldus, ehitatakse valmis 
serveriruum. 
 
Otsustati: 
4.1 Informatsioon võtta teadmiseks. 
 

5. Personali valdkonna ülevaade 
Kuulati: 
Direktor andis ülevaate toimunud ja käimasolevatest konkurssidest ning muudatustest 
kollektiivi koosseisus. 
 
Otsustati: 
5.1 Informatsioon võtta teadmiseks. 
 

6. Õppekava arenduse valdkonna ülevaade 
Kuulati: 
Direktor andis ülevaate gümnaasiumi ainekavade ja kursuste valikute laiendamisest ning 
koostöö alustamisest Tartus asuvate kõrgkoolidega. 
 
Otsustati: 
6.1 Informatsioon võtta teadmiseks. 
 

7. Eelkooli formaadi loomise esmased mõtted 
Kuulati: 
Direktor andis ülevaate ideest kavandada uue õppeaasta sügispoolaastal uus eelkooli mudel. 
Esialgne ettepanek on 1-2 korda kuus kutsuda kevadpoolaastal koolieelne rühm peale 
lõunaund koolimajja. Õhtuse söögi saavad nad koolis ja vanemad tulevad kooli õhtul järgi. 
Tunnid oleks vaheldusrikkad ja lühikesed. 



 
Otsustati: 
7.1 Informatsioon võtta teadmiseks. 
 

8. Sisehindamise protsessi ülevaade 
Kuulati: 
Direktor andis ülevaate sisehindamise protsessi hetkeseisust. Protsess on lõppjärgus. 
Proovisime nii laialt stoppkaadri võtta, võimalustest ja ootustest ülevaate kui ka tagasisidet 
saada kui võimalik. Aruanne valmib 2019 sügisel. 
 
Otsustati: 
8.1 Informatsioon võtta teadmiseks. 
 
 
 
 
 
Koosoleku  juhataja ja protokollija      
Valdek Rohtma       
 
 


