SUURE-JAANI KOOLI HOOLEKOGU PROTOKOLL NR 4
Suure-Jaani Kooli Tääksi õppekoht

26.jaanuar 2016

Algus kell 17.35, lõpp kell 19.00
Koosolekut juhtis Epp Välba
Protokollis: Marlen Silm
Kohal 6 hoolekogu liiget
Nimekiri lisana.
Päevakord:
1. Kooli arengukava 2016-2019
2. Kooli kodukord
3. Muud küsimused
1. Epp Välba teeb ülevaate lõplikest muudatustest, mis arengukavasse on sisse viidud.
 Lastevanemate kooliga on tulemas 3 sündmust:
- 4. Märtsil toimub teistmoodi koolipäev – sellel päeval on lastele ja hiljem ka
lastevanematele internetiohtusid kajastav koolitus.
Epp: Meil on olnud õppejuhiga vaidlusi, milline oleks kõige sobilikum aeg lastevanematele
koolituse läbiviimiseks – kas päevasel või õhtusel ajal?
Marlen: Suurem osa lapsevanemaid saavad ikka osaleda õhtusel ajal, kõikide töögraafikud ei
võimalda päeval ära käimist.
- 30. märtsil toimub kõikidele huvilistele
- 17. Nädalal (s.o 25-29 aprill) plaanime ühisüritust Sürgaveres – tehnika ja
masinate tutvustamise päev. Samal nädalal toimuvad avatud uste päevad kõikides
õppekohtades. Vanematel on võimalus ka tunde külastada (eelregistreerimisega),
koolitoitu degusteerida, õpitubades osaleda. Kui on soov, saaksid lapsevanemad ka
ise tunde läbi viia (ette teatamisega).
 Oleme tööle võtnud ka inimese, kes aitab noori, kellele on psühhiaater määranud
tugiisiku.
Toimub hääletus arengukava heaks kiitmise suhtes.
Poolt: 5
Vastu:0
Erapooletuid:1
Otsus: Suure-Jaani Kooli arengukava heaks kiita
2. Kooli kodukord.
Epp: Õppejuht Mari Kase on teinud muudatusi ja lühendanud kodukorda – osad punktid, mis
on seotud või on kirjas PGS-is. Maril oli ettepanek jätta sealt välja raamatukogu punkt, millel
võiks olla eraldi kord.
- Ühe muudatusena on sisse viidud punkt 7.12 – lapsed laenutavad oma õpikud
kooliaasta eel ise raamatukogust ( mitte ei saa õpetajate käest).
- Muudatusena on sisse toodud ringkäiguleht – see tähendab seda, et kui laps läheb
koolist ära, siis ta saab õpetajatelt või raamatukogust allkirja, et ta on kõik koolile
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kuuluva vara tagastanud. Alles siis, kui ringkäiguleht on korras ja allkirjadega, saab ta
koolist paberid kätte.
- Punkt 15 – eelnevalt ei olnud fikseeritud tugi-ja mõjutusmeetmete rakendamise korda,
nüüd on see kodukorda sisse kirjutatud. Vaja on konkreetsust ja paberil kirjas olemist,
sest osadele õpilastele pole lihtsalt jutt mõjunud.
- Mobiiltelefonid – ka vahetunnis ei tohi mängida mobiilidega. Korrapidajaõpetaja saab
kontrollida ja võib keelata.
Kaisa: Ettepanek: Punkti 8.2 võiks täiendada, et koridorides ja ÕUES hoiavad korda
korrapaidajaõpetajad.
Maie: Kas õpikute laenutamise reegel kehtib ka õppekohtades?
Epp: Jah, ka õppekohtades.
Marlen: Kes on uus haridustehnoloog?
Epp: Haridustehnoloogiks on Siim Brauer, hakkab tööle osalise koormusega.
Hoolekogu on tutvunud kodukorraga ja kiidab heaks (6 poolt häält).
3. Muud küsimused. Millega peaks veel hoolekogu lähi ajal tegelema?
- Direktor peaks sügiseks tegema ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi korra,
et hoolekogu saaks selle kinnitada.
- Arenguvestluse korraga võiks tegeleda märtsis.
- Sisehindamiskorraga võiksime tegeleda järgmisel aastal, hetkel seda ei ole.
- Palgakorralduse põhimõtteid ja motivatsioonikorda võiks selle aasta sees hoolekogule
tutvustada.
- Huvitegevuse korraldamise küsimuseks kutsuda huvijuht hoolekogusse, et saaks
esitada konkreetseid küsimusi.
Järgmine koosolek: teemadeks – palgakorralduse põhimõte ja motivatsioonisüsteem ja
arenguvestluse kord. Koosolek toimub 29.märtsil 2016 kell 17.30 Suure-Jaani Koolis.
Heli: Ettepanek: Kutsuda hoolekokku ka uus haridus-ja kultuurinõunik, et kuulda, kuidas
edasi läheb ja kas on muudatusi oodata.
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