SUURE-JAANI KOOLI HOOLEKOGU PROTOKOLL NR 7
Sürgavere õppekoht

24.mai 2016

Koosoleku algus 17.30
Koosolekut juhtis Evelyn Härm
Protokollis: Marlen Silm
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Päevakord:
1. „Suure-Jaani Kooli õppejuhi, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja
kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi
läbiviimise kord" kinnitamine.
Evelyn: Eelmisel korral tegime parendusettepanekuid.
Epp: Need on sisse viidud. Kord näeb ette, et hoolekogu peab selle dokumendi kinnitama.
Igale töökohale teeme avaliku konkursi. Järgmiseks õppeaastaks on tarvis osalise
koormusega matemaatika õpetajat, 15h nädalas pikapäevarühma õpetajat, osalise
koormusega õpiabi õpetajat, 1,0 koormusega vene keele õpetajat, Tääksi lasteaiaõpetajat
dekreetpuhkuse asendajaks, abikokka ja peakokka. Vello Aleksejev lahkub, Varje Aule
töös on puudusi. Ene Männason ja Ruta Naudre lahkuvad.
Urmas: Miks ei ole Tääksi õppekoha juhile konkurssi?
Epp: Ülesanded jagatakse teiste töötajate vahel ära.
Otsus: Hoolekogu kinnitab dokumendi
2. Arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord.
Epp: Viisime sisse muudatused, mis eelmine koosolek olid jutuks.
Otsus: Hoolekogu kiidab heaks dokumendi.
3. Palgakorralduse alused.
Epp: Eelmisel koosolekul oli see dokument arutlusel. Muutsime ära klassijuhataja tasu –
panime kirja miinimumi ja jätsime ära maksimum määra. See on kokkuleppel õpetajaga.
Otsus: Hoolekogu kiidab dokumendi heaks.
4. Avatud uste päev.
Epp: Suure-Jaani õppekohas toimus avatud uste päev. Toimuid avatud tunnid, 12
lapsevanemat käis tunde vaatamas. Vanematel oli võimalik ka süüa koolitoitu. Toimusid
digi-näidistunnid õpetajatele, lastevanemtel oli võimalus tunde anda, kui see oli eelnevalt
kokku lepitud. Üles oli pandud erinevad näitused. 9. klass korraldas heategevusliku laada
kooli kinkeraamatu välja andmiseks. Sellega teeniti 179€. Raha kinkeraamatu välja
andmiseks on nüüd koos, ka hooandja projekt õnnestus. Toimusid ka erinevad õpitoad ja
oli viisakuse kuu lõpetamine. Jäime avatu uste päevaga rahule, toimis tore meeskonnatöö,
lapsevanemaid oleks võinud olla rohkem, aga kuna oli tööaeg, siis on see mõistetav. Ka
õppekohtades toimusid avatud uste päevad.
Urmas: Kas ka õppekohad saaksid kasutada tahvelarvuteid?
Epp: Õppekohad on teadlikud, et meil on need olemas. Hetkel on need 10 tahvelarvutit
kasutusel küll ainult Suure-Jaanis, õpilaste arv on kõige suurem ja kasutatakse graafiku
alusel.

Ettepanek: Ka teised õppekohad võiksid saada graafiku alusel eelneva registreerimisega
tahvelarvuteid kasutada.
5. Ettepanekute pakett direktorile ja lisaraha taotlus Tääksi õppekohale.
Tääksi õppekoht on rahulolematu juhtkonna suhtes. 10. mail toimus Tääksis
lepituskoosolek.
Mari: Eesmärk on teada saada direktori arvamus õppekoha suhtes. Direktoril puudub huvi
Tääksi õppekoha suhtes. Ootame vastuseid ettepanekutele.
Epp: Minu ülesanne ei ole prognoosida, mis saab koolist 5-10 aasta pärast. Meie visioon
on anda lastele kaasaegset ja hea haridust. Laste arvu plahvatuslikku kasvu pole näha.
Urmas: Te ei tegele Tääksi õppekohaga absoluutselt.
Jüri: Teile tehti ettepanek lisaraha küsida õppekohale.
Epp: Tänases hoolekogus arutame seda küsimust.
Mari: Me ootame sinult ettepanekuid ja lahendusi.
Epp: Mari on keeldunud koostööst, pingeid on palju. Kasutasin oma mentorit, et Mariga
vestelda. Meie vestlus kestis 3 tundi ja peale seda Mari andis teada, et tema selliste
vestlustega enam nõus pole. Teiste õppekohtadega selliseid probleeme pole. Te olete ise
koostööst loobunud.
Mari: Mentor ei olnud erapooletu ja sellel vestlusel ei olnud tulemust. See oli võimu
demonstreerimine ja tundsin ennast seal väga ebamugavalt. Seepärast loobun ka õppekoha
juhi kohast. Ja nüüd kuulen ka siin esimest korda, et uut juhti ei otsita, vaid jagatakse tööd
teiste töötajate vahel ära.
Ardo: Mina palusin Tääksi Haridusseltsilt, et nad teeksid mõistlikud ettepanekud
20.maiks. Sealt tuli siis ettepanekute pakett direktorile. Lisaraha küsimiseks tuleb teha
kirjalik avaldus. Ja rõhutan veelkord – ei tohi ära unustada ühtegi osapoolt. Kõigepealt
pöördud kooli juhtkonna poole, siis hoolekogu, haridusnõunik ja alles siis vallavalitsus ja
vallavanem.
Epp: Õppekorraldus 2016-2017. õ.a. Toimus koosolek, kus olid kõikide õppekohtade
juhid ja õppejuht. Tääksis on uuel õppeaastal 9 õpilast, hakkavad õppima ühes klassis. 16
tundi on klassiõpetajal kontakttunde, lisaks on eraldi õpetajad kehalises, muusikas,
tehnoloogiaõppes, inglise keeles ja vene keeles.
Epp: Lisarahataotlus: Kooli eelarves on 26 tunni raha olemas. Mina ei näe vajadust
raha juurde anda.
Ene: Meie optimeeriks igas majas võrdselt tundide arvu.
Epp: Kui on rohkem lapsi klassis, siis on vaja ka suuremat tundide arvu.
Mari: Me oleks rahul ka siis, kui saaks kasvõi 3 lisatundi, et 1. klassi õpetada eesti keelt
eraldi.
Epp: Olen nõus, et sellisel juhul tuleks kõikidele õppekohtadele anda võrdselt lisatunde.
Jüri: Lisaraha võib küsida volikogult juurde, kui oma eelarvest välja ei tule.
Epp: Kui me leiame lisaraha oma eelarvest, siis on see kellegi teise arvelt.
Ardo: Tuleks vaadata üle järgmise õppeaasta tundide arv ja jaotus ja optimeerida. Kui
tuleb oma rahast välja, siis ei peaks juurde küsima.
6. Muud küsimused.
Evelyn: Kui on olnud välkkoosolekuid või suuremaid konflikte, siis oleks mõistlik
teavitada neist ka hoolekogu, et oleksime teadlikud ja ei tuleks üllatusena. Praegu tuli liiga
palju üllatusi korraga.
Epp: 20. juunil on koolis õppeaasta lõpuanalüüs. Kui hoolekogu on huvitatud osalemast,
siis olete oodatud.
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