SUURE-JAANI KOOLI HOOLEKOGU 2019-2020 ÕPPEAASTA PROTOKOLL NR 1

Suure-Jaani
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Koosoleku algus: 17.30
Koosoleku lõpp: 20.15
Koosolekut juhtis: Jan Kraner
Koosolekut protokollis: Marlen Silm
Kohal viibisid: Silver Simuste, Marlen Silm, Anneli Silm, Janar Olev, Kairi Kester, Reet
Hindriks, Vahur Vingisaar, Evelyn Härm, Arnold Pastak, Urmas Kibe, Ene Adams, Auli
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Puudusid: Aurelia Tulp (õpilasesindus), Lyzell Lohvart-Urve (lastevanemate esindaja Sürgavere
lasteaiast Vembu)

Kutsutud: Epp Välba
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.

Kooli uue õppeaasta sihid ja plaanid – tutvustab Epp Välba
Hoolekogu aastaplaani koostamine ja kinnitamine
Suure-Jaani Kooli arengukava - tööversiooni tutvustab Epp Välba
Hoolekogu arvamuse avaldamine 2020. aasta lisainvesteeringute plaanile
Jooksvad küsimused

1. Kooli uue õppeaasta sihid ja plaanid
Direktor Epp Välba teeb ülevaate uue õppeaasta sihtidest ja plaanidest.

Õppeaasta üldteema – vastutustundliku käitumise ja suhtlemise kujundamine. Eriline rõhk
suhtluspädevusel.
Toetavad tegevused:





Projektiõppe nädal 6.-9. aprillil 2020, teema – Inimene ja inimeseks olemine
Töövarjupäev õpetajatele ja töötajatele
Jätkame väärtuskasvatusega
Erinevad toetavad projektid (näiteks: VEPA, KIVA, TEK, TORE, ETTEVÕTLIK
KOOL jt.)

Ootused hoolekogule: sisuline ja nõuandev abi kooli arengukava koostamisel ja aktiivne
osalemine koolis toimuvatel sündmustel (Tagasi Kooli, ettelugemispäev, projektinädalal
kaasa löömine jms).
2. Hoolekogu aastaplaani koostamine ja kinnitamine









Osalemine kooli arengukava ettevalmistamisel ja arvamuse avaldamine enne
kinnitamist I poolaasta
Arvamuse avaldamine kooli eelarve projekti kohta I poolaasta
Valla hariduse arengukava juures kaasa rääkimine - koostöö Urmo Reitaviga –
I poolaasta
Projektinädalal osalemine (6.-9. aprill 2020) – ettevalmistus ja läbi viimine II
poolaasta
Koolivormi kasutamine – arvamuse avaldamine II poolaasta
Tagasiside küsitlus II poolaasta
Kooli kodukorra täiendused II poolaasta

ETTEPANEK: Hoolekogu koosolekud toimuksid erinevates õppekohtades.
Toimub hääletus: Kõik hoolekogu liikmed on aastaplaani kinnitamise poolt
3. Suure-Jaani Kooli arengukava.
Epp Välba tutvustab hoolekogule kooli arengukava tööversiooni ja sellega seotud ajakava.
Materjal on saadetud varem kõigile hoolekogu liikmetele tutvumiseks.
Hoolekogu liikmete mõtted, ettepanekud:











Kaasaegne õpikeskkond ja tugiteenused peavad olema tagatud kõigis
õppekohtades.
Majad ei peaks olema kooli hallata – kool võiks tegeleda ainult õppetöö
korraldamisega.
Ressursside juhtimise tegevuskavas võiks lisada: tõhustada koostööd kohalike
kogukondadega, külaseltsidega ja kohalike ettevõtjatega, kes ei kuulu MTÜ
Ettevõtlik SJK-sse. Kaasata neid ühistegevustesse.
Parem infovahetus kogukonnaga.
Kogu huvitegevuse võimalused võiks olla koos kajastatud.
Kaasajastada kooli kodulehte (koos õppekohtadega).
Võimaldada ujumistunde kõikidele klassidele.
Kooli personali motiveerimine terviseedendamise eesmärgil – veekeskuse
kasutamine soodustingimustel.

4. Hoolekogu arvamuse avaldamine 2020. aasta lisainvesteeringute plaanile
Epp Välba tutvustab lisaraha taotlemise plaani, mis on esitatud valda. Kõik õppekohad on
esitanud oma soovid ja vajadused.
Hoolekogul tekkinud küsimused, ettepanekud:








Porivaibad – kas odavam on osta või tellida sisse teenusena?
Ventilatsioonisüsteemi puhastamise hinnapakkumised ei sisalda kõiki
vajaminevaid tarvikuid ja vahendeid. Täpsustada eeldatava lepingu ja
pakkumise sisu.
Tääksi õppekoha ventilatsioonisüsteemi hinnapakkumise hind on taotluses
vale – vaadata üle.
Vastemõisa õppekoha printeritoonerid ja projektoripirn võiks kajastuda
jooksva kulu all.
Vallas võiks olla ühine leping nii porimattidele kui ka ventilatsioonisüsteemi
hoolduseks.

Toimub hääletus. Hoolekogu toetab lisaraha taotlust.
5. Jooksvad küsimused




Õppekohtade õpetajad sooviksid paremat ülevaadet oma õppekoha rahalistest
võimalustest
Tääksi koolimaja ruumide rentimine on tekitanud segadust, õpetajad ei ole
teadlikud.

ETTEPANEK VALLAVALITSUSELE: Palun kutsuda kokku koosolek, kus
oleksid koos kõik osapooled, kes Suure-Jaani Kooli Tääksi õppekoha majas
tegutsevad (asutuste esindajad, õpetajad, MTÜ esindaja jt.) Vaja on läbi rääkida,
millised plaanid selle hoonega on.

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 04.11.2019 kell 17.30 Tääksi õppekohas.
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