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NÕO SPORDIKOOL 

 

 

Hoolekogu koosoleku protokoll 

Nõo vald          Nr 2-10.06.2022 

Algus 17.00, lõpp 18.35 

 

Juhatas ja protokollis: Katrina Kallas 

Võtsid osa: Kadri Voore, Aston Parol, Kirke Kask, Veronika Lehesaar, Kairi Tampel, Janar 

Saviir, Mikk Põdra, Taavi Merisalu 

 

 

Päevakord:  

1. 2021/2022 õppeaasta kokkuvõte 

2. Sündmused õppeaasta lõppedes 

3. Uue õppeaasta plaanid  

4. Jooksev arutelu  

 

1. Nõo Spordikooli teine õppeaasta on lõppenud – hoolimata covidist tingitud piirangutest 

kulges kõikide erialade õppeaasta edukalt. Õpilaste esindaja Kirke Kask sõnas, et tantsulise 

võimlemise, akrobaatika erialade ja Triiniks tantsuklubi jaoks oli see õppeaasta justkui 

nende aasta. Noored said osaleda erinevatel esinemistel ja konkurssidel nagu „Koolitants“ 

(sh üle-eestiline ringreis seoses signatuurtantsuga ja pääsemine finaalesinemisele) ja Tartu 

Võimlemispidu „Ajamasin“, millega seoses said võimaluse enda oskuseid näidata erinevad 

vanuserühmad. Lisaks külastas grupp tantsijaid Taanis asuvat Ollerupi 

Võimlemisakadeemiat ja osales sealsel võimlemisfestivalil koos treenerite Ingrid Hameri 

ja Karl Erik Salaga.  

Korvpalli eriala noored on saanud osaleda erinevatel võistlustel terve õppeaasta vältel. 

Noored on olnud edukad kõikides vanusegruppides ning teinud koostööd teiste 

omavalitsuste korvpalli gruppide ja treeneritega, sh käinud ka Soomes võistlustel.  

Sulgpalli eriala õpilased on õppeaasta jooksul osalenud erinevatel võistlustel Eesti 

erinevates linnades, Soomes, Rootsis ja mujalgi Euroopas. Sealhulgas on treener Mati Soo 

saanud end erialaselt täiendada Hispaanias, kui osales Seenioride MM võistlusel. Tänu 

välisvõistlustele saab huvikool erialaliidult tulemusraha, mida saame omakorda kasutada 

järgmiste võistluste kulude katmiseks, tänu millele õpilased arenevad ning saavad rohkem 

kogemusi.  

Nõo Spordikooli õppeaasta lõpetas 138 õpilast.  

 

2. Direktor: 27. mail toimus Nõo Spordikooli õppeaasta lõpetamise puhul piknik, mis on 

tantsuklubi Triiniksi iga-aastane traditsioon, kuid nüüd toimus see suurema rahvahulgaga, 

kuna nüüd osalesid sündmusel kõik Spordikooli õpilased ja nende perekonnad. Kuna 

ametlikult huvikooli lõpetajaid meil ei olnud, jagati kõikidele õpilastele kiituskirjad tubli 
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treeningutel käimise ja huvikooli kuulumise eest. Sündmus toimus vihmase ilma tõttu 

spordihoones sees ning kohale oli tulnud veidi alla saja õpilase.  

Arutelu hoolekogus: kiituskirjade saamine jäi arusaamatuks, sest nooremad lapsed ei saa 

selle tähendusest aru ja kodus seinale raami panema ei hakka. Ehk oleks võinud kulutatud 

raha eest nt batuut rentida ja lastel oleks meeldejäävam õhtu tagatud.  

Direktor: kuna me pole kahe covidi aasta jooksul saanud teha mitte ühtegi ühist 

kogunemist, siis kiituskirjade jagamine tundus meile õige. Treenerid ütlesid kätteandmisel 

igale õpilasele kiidusõnad. Ehk järgmisel aastal mõtelda teistmoodi tunnustamise peale, 

sest tõesti suures rahvahulgas, kui müra on palju, ei mäleta õpilased neile öeldud kiitussõnu 

ja peab lähenema teisiti.  

Hoolekogu: helisüsteem oli halb, sest laste nimesid oli raske kuulda sellises müras. Õues 

toimetades peaks veel rohkem kõlareid olema.  

Direktor: Jah, panime ainult ühe uue kõlari üles, eeldades, et see suudab tagada piisava heli. 

Järgmisel suuremal sündmusel peab neid panema üles rohkem – kogemus õpetab paremini 

tegutsema järgmistel kordadel.  

 

Direktor: Lastekaitsepäevade raames toimus 2. juunil Nõo Noortejooks, kus osales 259 

jooksjat alates lasteaiaealistest lastest kuni täiskasvanuteni välja. Sündmus oli üle ootuste 

edukas, meeskonnas oli 20 vabatahtlikku ning kõik tööülesanded täpselt ära jaotatud. 

Olime valmis teenindama kuni 300 osalejat, sest medaleid oli nii palju tellitud. Numbreid 

oli 150, sest need tehti meile sponsorluse korras tasuta ning me ei osanud arvata, et huvi 

võib palju suurem olla. Järgmisel aastal oleks vaja lisatelki osalejate jaoks, et varjuda vihma 

alla. Sel korral olid kõiki telgialused hõivatud tegevustega ning vihmaga varjusid inimesed 

suurte puude alla.  

Kirke Kask: Muusikakoolil oli samal ajal sündmus, mis kattus jooksuga. Selle tõttu ei 

saanud mõned õpilased osaleda. Ehk saaks seda järgmistel kordadel paremini planeerida.  

Direktor: Jah, Muusikakool korraldas sündmuse samal päeval, mis algas küll 2 tundi enne 

jooksu, kuid kestis kauem planeeritust. Järgmiste kordadel peame paremini planeerima, et 

sündmused ei kattuks.  

 

3. Sügisel on plaanis korraldada taas avatud treeningute kuu (septembris), mille raames 

saavad uued huvilised proovida tasuta erinevaid trenne. Senimaani on treenerid lasknud 

samuti uutel huvilistel trenne proovida pikemat aega ning alles siis, kui laps on valmis 

huvikooliga liituma, saadame perele sisseastumise taotluse, mis tähendab õppelepingu 

sõlmimist ja õppetasu maksmist. Senimaani on tasuta prooviaeg koolis olnud omavaheline 

kokkulepe erialade vahel. Plaanis on laiemalt kuulutada tasuta prooviaega, et julgustada 

noori trennidesse tulema igal ajal, terve õppeaasta vältel. 

  

4. Hoolekogu: Kas õppetasu tõus 2022. aasta alguses mõjutas õpilaste arvu koolis, st kas 

õpilaste arv vähenes?  

Direktor: Õpilaste liikumine on olnud igakuine, mis laste puhul on üsna tavaline nähtus, 

sest tahetakse proovida erinevaid erialasid. Õppetasu tõusuga koos viidi sisse ka 

õppetasude toetuse süsteem Nõo Vallavalitsuse poolt ehk toetust on võimalik saada 

erinevate põhjuste alusel (majanduslik, väiksem õppekoormus, kolm või enam last peres, 

õppimine välismaal). Toetuse oleme määranud sel aastal 12-le perekonnale ehk tänu sellele 

on lapsed saanud jääda huvikooli edasi õppima ning me ei ole täheldanud suuremat õpilaste 

väljaastumist koolist.  

 


