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Päevakord:
1. Nõo Spordikooli arengukava koostamise alustamine, hoolekogu liikmete panuse arutelu
2. Üldkehalise ettevalmistuse õppekava muutmise algatamine
3. Õppetasu toetuste jagamise tagasiside andmine Nõo Spordikooli direktori poolt
4. Nõo valla huviringide info kajastamine valla poolt – ettepanekute ja arvamuste ring
5. Järgmise hoolekogu koosoleku toimumise aeg
6. Jooksvad küsimused ja teemad
1. Nõo Spordikooli direktor rääkis Nõo Spordikooli arengukava koostamise vajalikkusest
ning koostöös ettevõttega nimega DD StratLab on arengukava koostamisega algust tehtud.
Hetkel on käimas tööplaani koostamine ning maikuus saadetakse välja küsimustikud
huvikooli õpilastele/lastevanematele ning eraldi asutuse töötajatele. Arengukava
koostatakse järgmiseks viieks aastaks (2022-2027) ning eesmärk on luua mitte ainult
dokument, vaid sisukas ja konkreetsete eesmärkidega tööplaan, mille järgi huvikooli
tegevus saab edaspidi toimuma.
2. Nõo Spordikoolis on spordialade valikus üldkehaline ettevalmistus (ÜKE), mille õppekava
on loodud 2020. aastal. Õppekava on loodud kaheks aastaks (ettevalmistav aste 1 ja 2),
mahuga 3 treeningut nädalas (ühe treeningu pikkus 2 akadeemilist tundi ehk kokku 90
minutit). Huvikooli ja treeninggrupi kogemuse põhjal on tulnud soov ja vajadus õppekava
muutmiseks, et kehaline ettevalmistus ja üldine kehaline areng oleks põhjalikum ning
annaks võimaluse ÜKE erialal kauem õppida. Eesmärk on õppekava pikendada 4 õppeaasta
peale ning muuta õppekava sisu paindlikumaks. Kui hetkel on kavas tutvustada õpilastele
erinevaid spordialasid nagu võrkpall, jalgpall, rannavõrkpall, sulgpall ja korvpall lisaks
üldkehalisele treeningule, siis muduatuse järgselt viiks põhiasetuse üldkehalisele
harjutusele, võimlemisharjutustele, värskes õhus liikumisele, sh matkamine ehk õppekava
ei oleks mitte niivõrd treenerite erialadest lähtuv, vaid üldisest kehalisest arengust lähtuv.
Viimane tegevus on tegelikkuses ka seni võimalusel ÜKE treeningu osa olnud, kuid ei ole
õppekava sees välja toodud. Õppekava muudatus annab ka treenerile laiema valiku tundide
sisu loomisel.
Hoolekogu liikmed: õues treenimine on oluline nüanss antud erialal, et noori veel enam
harjutada värskes õhus liikuma ja tutvustada neile tegevusi, mida üldse õues teha saaks.
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Paljud noored ei ole harjunud enam õues omaette olema – miks mitte treeninguid läbi viia
kohtades, kus ka noored iseseisvalt harjutada saaksid.
Direktor: covidi tingimustes viidi enamus treeninguid läbi Veskijärve, Rannahalli ja
spordihoone ümbruses. Samas õppekavas seda ei ole käsitletud, kuid tegelikkuses võiks
õues tundide läbiviimine olla juba antud õppekava üks osa.
Otsustati: õppekava muudatuse ettepaneku saadab huvikooli direktor hoolekogule
ülevaatamiseks enne uue õppeaasta algust, et hoolekogu saaks teha täiendavaid
ettepanekud ning kava saaks kinnitatud Eesti Hariduse Infosüsteemis enne 2022/2023
õppeaasta algust.
3. Õppetasu toetuste avaldusi on Nõo Spordikoolile võimalik esitada alates 01.01.2022. Selle
aja jooksul on õppetasu toetuse saanud kõik avalduse esitajad ehk 13 õpilast. Soodustuse
saamine on määratud järgmistel tingimustel:
1) Õppetasu soodustus 100% kehtib õppurile, kes vastab vähemalt ühele järgmistest
tingimustest: 1) on kolmas või järgmine laps perest, kus huvikoolis õpib 3 või enam
õppurit; 2) on perest, kus kasvab 4 või enam alla 19-aastast last; 3) on huvikooli
õppurite nimekirjas, kuid on suundunud teatud perioodiks vastavat eriala õppima
välismaale.
2) Õppetasu soodustus 40% kehtib huvihariduses osalemise puhul, kui vanem on esitanud
direktorile avalduse seoses vähenenud majanduslike võimalustega tasuda õppemaksu
täies ulatuses.
3) Õppetasu soodustus 40% kehtib harrastustegevuse puhul, kui õpilane osaleb õppes ühel
korral nädalas.
Direktor: enne uue õppeaasta algust on vajalik esitada uued avaldust, kuna soodustuse
tähtaeg kehtib kuni antud õppeaasta lõpuni. Lastevanematele saadetakse meeldetuletused
avalduste esitamisega augustikuus ning kõik uued huvikooli astujad saavad antud info alati
ka kirjalikult.
4. Nõo Vallavalitsuse poolt tõstatati küsimus, kas ja kuidas leiavad Nõo valla elanikud info
huviringide kohta (lapsed, kooliealised, täiskasvanud). Mida arvab hoolekogu, kuidas võiks
infot paremini koondada.
Hoolekogu: võiks olla ühine platvorm, mis kajastab kõiki huviringe. Nii avaliku sektori kui
erategijate poolt korraldatavad huviringid. Esimene valik ringige otsimiseks on tõenäoliselt
Nõo valla koduleht, mis võiks valiku haldamise enda kanda võtta. Hoolekogu õpilaste
esindaja Kirke Kask lisas, et Nõo Noortekeskuse huviringidega ta väga kursis ei ole, pigem
liigub info sõbralt sõbrale või mõnel üksikul korral on sattunud vaatama Noortekeskuse
kodulehte. Üldises plaanis võiks huviringide valik olla ühes ja kompaktses kohas.
Ettepanek hoolekogult: 1. klassi asutajatele võiks aabitsa vahel olla brožuur Nõo
Spordikooli (või laiema valikuga) huviringidest ja treeningvõimalustest. Selle meetodiga
jõuaks info kiiremini peredeni.
Direktor: septembris on plaanis korraldada taaskord ka avatud treeningute periood.
Eelmisel aastal oli see kestusega üks nädal, sel aastal soovime terve kuu tutvustada
treeninguid meie majas, sh ka huviringe. Oluline nüanss on see, et tutvumisperiood on
noortele tasuta olenemata sisseastumise ajast. Kui noor on saanud proovida treeningul
osalemist kuni kuu aega, alles siis arvame ta ametlikult huvikooli sisse ja teenus muutub
tasuliseks. Sel viisil väldime üleliigset asjaajamist ning laseme noorel huvilisel selgust
saada, kas ta soovib antud treeningul edasi käia.
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5. Järgmine hoolekogu toimub juunikuus. Ettepaneku kuupäeva osas saadame liikmetele laiali
maikuu jooksul.
6. Jooksvad küsimused.
Hoolekogu: kuidas on planeeritud õppeaasta lõpetamine Nõo Spordikoolis?
Direktor: senimaani on iga osakond eraldi koosviibimise korraldanud, covidist tingitud
piirangute tõttu. Sel aastal soovime teha ühist sündmust ning mõte on viibida värskes õhus.
Hoolekogu: ei pea olema midagi suurt, äkki jäätise pakkumine ja õpilaste tunnustamine,
mis on igale õpilasele väga oluline.
Otsustati: Spordikool tegeleb edasi sündmuse korraldamisega põhimõttel, et lihtsus ja
mõnus õhustik oleks õppeaasta lõpetamise märksõnadeks. Võimalik, et sündmus
korraldada pikniku vormis ja huvikooli pool pakume õpilastele jäätist. Igale õpilase antakse
ka Nõo Spordikooli kiituskiri.
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