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1. Mis on vahepeal olulist juhtunud
-

Tugispetsialistide rahastus.
2018. a antakse riigi eelarvest KOV tugispetsialistide palkamiseks vähemalt
miinimum õpetaja palk. Kuni 500 õpilasele ettenähtud üks sots.pedagoog ja üks
psühholoog. Lasteaia õpetajatel tagatakse järk-järgult õpetajatega võrdne palk,
tingimuseks, et KOV viib palgad vähemalt 80% õpetajate miinimumpalgast.
Seisukoht: Tugispetsialistide teenuse korraldamine võiks vallas olla koondunud mingi üksuse
( loodav tugiteenuste keskus) alla, mitte koolidesse. Teenus ise kättesaadav koolides,
lasteaedades.
2. Hariduse ja noorsootöö valdkonna arengukava loomise edasised tegevused
-

Huvihariduse ja põhihariduse koostöö.
Arutati erinevaid koostöömudeleid teiste omavalitsuste näitel (Pärnu ja Viljandi linn,
Rae vald). Arutati vallaülese huvikooli loomist, mis koondaks hetkel pakutava
huvialaõppe ja hakkaks lisaks arendama süstemaatilisemalt teadushuviharidust.
Koostöö teadusagentuuriga. Edasist analüüsi vajab, kas lisaks muusikale, kunstile ja
teadusele ka spordialane huviharidus uue huvikooli alla viia.
Näited
a)
Huvikool
Teadmiskeskus
Collegium
Eruditionis
Viimsis
http://www.viimsi.edu.ee/index.php?id=71887

b)

Rae Huvialakool http://huvikool.rae.ee/

Arutati, kuidas 1.-3. klassi lastele soovi korral pakkuda paindlikke võimalusi, et nad
saaksid proovida huvihariduses erinevaid alasid ja avastada oma andeid, enne kui
lähevad mingi alaga süvitsi edasi.
-

Pilootprojekt inglise keele õppeks
Pakkuda võimalust Põltsamaa valla lasteaedades inglise keele algõppeks, mis jätkuks
koolis kohe 1. klassis. Ülikoolidega koostöös metoodikate väljatöötamine. Koolitus
lasteaia õpetajatele. Üks võimalus integreeritud õpe- playscool meetod. Algatada
kogukonnas arutleu vallaülesest õppekavast. Kas on võimalik/ mõistlik, et lisaks iga
kooli, haridusasutuse omapärale, lepitakse kokku mingid suunad, õppeprogrammid,
millest saavad osa kõik valla lapsed vaatamata sellest, millises haridusasutuses nad
õpivad. Nt ingl keelega tehakse algust lasteaias, ajaloos nt õppeprogramm, kus teatud
klassis külastatakse kõiki valla loose, mõisaid.

-

Maakondliku ainesektsioonid
Esialgu vallasisesed ainesektsioonid, kui ei teki kohe regionaalset.

3. EAS-i toetus hariduse ja noorsootöö valdkonna analüüsiks ja mudeli
kujundamiseks
Arutati, kuidas kõige paremini kasutada EAS-lt saadud toetusraha 4800 eurot hariduse ja
noorsootöö valdkonna analüüsiks ja mudeli kujundamiseks. Kas, kellelt tellida koolitusi või
tuge kaasamisürituste läbi viimisel. Kaasta võiks kõikide õppeasutuste juhte, hoolekogude
liikmeid ja valdade haridusvaldkondade spetsialiste. Vaja kogukonnaga koos sisustada ja
täiendada ideed Põltsamaa vallast kui võimasast õpikeskkonnast.
Otsustati: Kadri ja Karmen sõnastavad sisendi, mida me koolitajatelt täpselt sooviksime.
Järgmiseks koosolekuks:
Merike vaatab üle õigusaktid, et koostada pingerida, millega oleks vaja kiiremini tegeleda.
Kadri kaardistab hetkeolukorra – laste arv ja prognoos.
Järgmisel koosolekul teemaks ka erivajadusega lapsed, spetsialistid, spetsialiseerumine.
Koosoleku järel tehti ringkäik Pisisaare algkoolis ja Aidu algkoolis.
Järgmine koosolek toimub 03. aprillil Puurmani koolis ja Lustivere koolis.

Kadri Suni
Koosoleku juhataja

Reet Maks
Protokollija

