SUURE-JAANI KOOLI HOOLEKOGU 2018-2019 ÕPPEAASTA PROTOKOLL NR 1
Suure-Jaani

12.12.2018

Koosoleku algus: 17.45
Koosoleku lõpp: 19.35
Koosolekut juhtis: Epp Välba
Koosolekut protokollis: Marlen Silm
Kohal viibisid: Silver Simuste, Jan Kraner, Marlen Silm, Ene Adams, Auli Õnne-Vainaru,
Anneli Silm, Janar Olev, Kaidi Mändul, Kairi Kester, Reet Hindriks, Vahur Vingisaar, Vika
Parts, Ingrid Aule, Mailis Tõnisson (õpilasesinduse asendusliige, hääletusõiguseta) Evelyn
Härm, Arnold Pastak
Puudus: Urmas Kibe
Kutsutud: Claid Ježov
Päevakord:
•
Hoolekogu protokollija, esimehe ja aseesimehe valimine
•
Arvamuse avaldamine Suure-Jaani Kooli 2019.a eelarvele
•
Arvamuse avaldamine õpilaste tunnustamise korrale
•
Arvamuse avaldamine õpetajate tunnustamise korrale
•
Tööplaan 2018/19. õppeaastaks
Alustuseks lepitakse kokku, kas hääletamised on avalikud või salajased.
ETTEPANEK: teha avalik hääletus
Hääletamine: 15 poolthäält
OTSUS: toimub avalik hääletamine
•
Protokollija, esimehe ja aseesimehe valimine
ETTEPANEK PROTOKOLLIJAKS: Marlen Silm
Hääletamine: 14 poolthäält, 1 ei hääleta
OTSUS: Hoolekogu protokollija on Marlen Silm
ETTEPANEK ESIMEHEKS: Vahur Vingisaar (taandab ennast)
Jan Kraner
Silver Simuste (taandab ennast)
Hääletamine: Jan Kraner – 12 poolthäält, 3 erapooletut
OTSUS: Suure-Jaani Kooli hoolekogu esimees on Jan Kraner
ETTEPANEK ASEESIMEHEKS: Evelyn Härm
Hääletamine: 13 poolthäält, 2 erapooletut
OTSUS: Suure-Jaani Kooli hoolekogu aseesimees on Evelyn Härm.
•
Arvamuse avaldamine Suure-Jaani Kooli 2019.a eelarvele
Haldusjuht Claid teeb ülevaate 2019.a Suure-Jaani Kooli eelarvest. Võrdluseks on toodud ka
2018. a eelarve. Kõikidel õppekohtadel on eraldi eelarve, mis moodustavad kokku ühe
terviku. Omatulu on vaja teenida uuel aastal 10800 € rohkem kui käesoleval aastal – sellel
aastal on omatulu ületatud u 13000€, kuna oli väga palju laagreid ja muid broneeringuid.
Eelarvele lisandub veel pedagoogide palk, mis tuleb riigi poolt, lisaks veel õpetajate
koolitusrahad jms.
Vastemõisa õppekoha eelarve on kõige väiksem õppekohtadest sellel põhjusel, et seal ei ole
hoone haldamise kulusid ega lasteaeda sisse arvestatud.
Lisainvesteeringute nimekiri koostati vastavalt õppekohtade soovidele ja vajadustele.
Ühekordsed lisainvesteeringud:
Suure-Jaani – köögis vajavad välja vahetamist nõud, kahvlid-noad, puhvetis kohvimasin,
õppetööks multimeediaprojektorid, järjest hakatakse välja vahetama smart-tahvleid,

turvalisuse jaoks 3 turvakaamerat.
Sürgavere õppekoht: lasteaia põrand vajab korda tegemist (terviseameti nõuded), lisaks uus
projektor, külmik õppeklassi ja fotokaamera.
Tääksi õppekoht: lasteaia laiendamise tõttu ukse vahetus tulekindla ukse vastu, tolmuimeja ja
väikevahendid kööki.
Vastemõisa õppekoht: Uue serveriarhiivi tasu, pimendavad rulood, õppevahendite
uuendamine.
Silver: Kuhu lähevad turvakaamerad?
Claid: Planeeritud on 1 välja kooli ette ja 2 sisse – kataks garderoobi ja ka riietusruumide
esise ära.
Silver: Soovitaksin 2 välja ja 1 sisse. Tuleks valida selline kaamera, mis vaateväljaga katab
mõlemad suunad ära. Õues võiks olla kooli ees ja teine staadioni poolt , mis kataks ära ka
katlamaja suuna.
Arnold: Kuidas on koolimaja katuseremondiga?
Claid: Oleme rääkinud Suure-Jaani Haldusega, kellele koolimaja kuulub. Hetkel ei ole
saanud veel kindlat hinnapakkumist.
Vahur: Kas õppekohad said teha ettepanekuid?
Claid: Jaa, õppekohtade soove ja vajadusi arvestades tegimegi nimekirja.
Vahur: Sürgaveres on veel mureks: spordihoones võimlemismatid on kehvad ja käsitööks
sooviks õpetaja savipõletusahju.
Claid: Võimlemismatid on spordihoone omad, need ei kuulu koolile.
Epp: Oleme teadlikud savipõletusahjust, see soov tuli hiljem, kui nimekirjad oli esitatud.
Sobilik ahi on välja vaadatud ja vaatame, kas on võimalik see mingil hetkel soetada.
Vahur: Tääksis vesi pole ikka joogikõlbulik ja kütuse tankimine tekitab haisu.
Claid: Proovide järgi on söögitegemiseks vesi sobilik. Kütust hakatakse tooma reedeti,
pealelõunat, kui õpilasi ei ole enam majas.
Arnold: On arutatud erinevaid versioone – üle minna näiteks pelleti- või maaküttele.
Maakütte jaoks ei ole piisavalt ruumi ümber maja. Küttesüsteem oleks vaja välja vahetada.
Vahur: Kuidas kulude jagamine käib Tääksi Spordiakadeemiaga.
Claid: Ruutmeetrite järgi jagatakse ära.
Epp: Küsisime lisasoove kõikidelt õppekohtadelt. Õppevahendite ja tegevuste lisataotlused
rahuldati, kuid üks soov lükati tagasi. Soovisime lammutada garderoobi ees oleva barjääri, et
riiete ära andmine ja võtmine saaks muutuda kiiremaks ja administraator ei peaks lapsi
teenindama. Siis saaksid lapsed käia ka vahetundide ajal õues, praegu kulub enamus aega
riiete kätte saamiseks. Hinnapakkumine lammutamiseks ja uute jalanõude bokside
tegemiseks on 13000-15000 €.
Vahur: Kas see lammutamine vajab projekti või kooskõlastus või oleks võimalik seda teha
ka tööõpetuse tunni raames?
Epp: Projekti eraldi ei vaja, aga soovime, et see koht näeks välja korrektne ja esteetiline –
see on väga käidav koht ja jätab koolist esmamulje.
Ingrid: Õpilasesinduses oleme seda arutanud ja arvamusi on nii poolt kui vastu.
Janar: Võiksite korraldada ideekonkursi, andke noortele võimalus mõelda selle peale.
Arvamuse avaldamine: *Tegelema peaks veel Tääksi veeprobleemiga ja küttest tingitud
„haisu” teemaga ning Suure-Jaani Kooli garderoobi barjääri lammutamise teemaga.
•
Õpilaste tunnustamise kord
Epp: Tunnustamise korrale oleme juurde lisanud info jagamise tunnustamise kohta ning Hea
eeskuju tunnuskirja.
Ingrid: Õpilased on tunnustamise korraga rahul.

Vika: Kas õppekohtades valitakse eraldi Hea eeskuju ja kes valivad?
Epp: See on ülekooliline. žürii kutsub kokku direktor ja sinna kuuluvad õpilaste, õpetajate ja
õppekohtade esindajad.
Arnold: Väga oluline on, kuidas on põhjendatud kandidaadi esitamine.
Kairi: Praegu on jäänud mulje, et direktori vastuvõtule kutsutakse rohkem neid õpilasi, kes
kooli esindavad, aga need, kes on tagasihoidlikumad ja lihtsalt õpivad hästi, jäävad
tahaplaanile. Sageli ei saa ka lapsed aru, mille eest on neid kutsutud.
Ingrid: Iga õpilase kohta, kes vastuvõtule kutsutakse, on tehtud slaid ja seal on kirjas.
Ene: See on ka õpetaja kohustus teavitada last, mille eest on ta kutse saanud.
Epp: Õpetajad täidavad pidevalt tublide tabelit. Sealt siis selgub, keda kutsutakse. Ka
käitumine peab korras olema.
Evelyn: Tunnustatavate infot võiks avalikustada SJK kiidab lehel.
Arnold: Aga kindlasti tuleb tunnustada ka hea õppimise eest, mitte ainud neid, kes kooli
esindamas käivad.
•
Õpetajate ja töötajate tunnustamise kord.
Epp: oleme korrast välja võtnud tulemustasu maksmise punktisüsteemi alusel. See tekitas
segadust. Vahendite võimalusel maksame aasta lõpus preemiat vastavalt õpetajate ja töötajate
panusele ja koormusele.
Evelyn: Mis on väikese printsi laegas.
Reet: See on iga-nädalane kolleegipreemia.
Epp: See on Suure-Jaani õpetajate poolt ellu kutsutud.
Jan: Tulemustasu eelarves ei kajastu. Kuidas seda makstakse?
Claid: Maksame palgafondi jäägist.
ETTEPANEK: Tulemustasu sõna on eksitav, muuta ära preemiaks.
Anneli: Kas õpetajatele ka selgitatakse, mille eest nad preemiat saavad?
Epp: Juhtkonna protokollist on see nähtav.
ETTEPANEK: Sõnastada ümber tunnustamise korda: Preemiate maksmise kord arutatakse
läbi ja korrigeeritakse iga-aastaselt augustikuu õppenõukogus.
•
Hoolekogu tööplaan
Hoolekogu peaks toimuma minimaalselt 4 korda aastas.
Epp: Põhja-Sakala valla haridusspetsialist soovib tutvustada hoolekogudele hariduse
arengukava hetkeseisu.
ETTEPANEK: Kuulata seda jaanuaris. Võiks olla avatud koosolek, kuhu saaksid tulla kõik
Sure-Jaani Kooli ja selle õppekohtade lapsevanemad. Toimumisaeg: 15. jaanuar 2019
Suure-Jaani Kooli aula.
Janar: Kas hoolekogu esimees võib kutsuda kokku ka erakorralise koosoleku?
Evelyn: Ikka võib. Kui on vajadus, on võimalik teha ka elektroonilisi koosolekuid. Kasutada
saab hoolekogu meililisti.
Epp: Ühe koosoleku võiks teha arutelu vormis – milline on hoolekogu roll, kuidas ühiselt
kooli arendada ja laste kasvamist toetada.
ETTEPANEK: Võiks toimuda koolitus kõikidele Põhja-Sakala valla hoolekogudele. Mis on
seadusega tulenevad kohustused ja millised on koostöövormid.
Koosoleku juht:

Protokollija:

Epp Välba

Marlen Silm

