SUURE-JAANI KOOLI HOOLEKOGU PROTOKOLL NR 17
Suure-Jaani

20.märts2017

Koosoleku algus 17.35
Koosoleku lõpp 19.30
Koosolekut juhtis Vahur Vingisaar
Protokollis: Marlen Silm
Kohal viibisid: Marlen Silm, Evelyn Härm, Kaisa Kass, Reiko Sülla, Tambet Sova, Silver
Simuste, Ene Adams, Maie Sülla, Vahur Vingisaar
Puudusid: Aino Viinapuu, Heli Torim, Urmas Kibe, Nora Eensalu
Kutsustud: Epp Välba, Ardo Agasild
Päevakord:
1. Õppekavale arvamuse andmine
Vahur: Eelmisel hoolekogu koosolekul oli juba õppekavast juttu ja kõik on saanud
õppekavaga tutvuda. Kas kellelgi on veel küsimusi või ettepanekuid? Õppekavast ei leidnud
turvariski teadliku käitumise kohta infot.
Epp: Need teemad on integreeritud erinevatesse õppeainetesse ja lapsed saavad seda juba
esimesest kooliastmest alates. Väga palju on seda teemat inimeseõpetuse ainekavas.
Käesolev dokument on hoolekogule olnud tutvumiseks juba peaaegu kuu aega. Üldosale
oleme saanud ministeeriumilt positiivse tagasiside. Hindamisosa on õppekavast eraldi välja
toodud ja eraldatud, et muudatuste puhul ei peaks tervet õppekava muutma.
Ardo: Kas ettekirjutused on kõik dokumenti sisse viidud?
Epp: Jah, on sisse viidud.
Vahur: Paneme hääletusele, kas hoolekogu on nõus õppekavale positiivse hinnangu andma ja
heaks kiitma.
Toimus hääletus, kõik kohal olnud liikmed on nõus dokumendi heaks kiitma.
OTSUS: Hoolekogu annab õppekavale positiivse hinnangu ja kiidab heaks.
2. Vargused koolis
Epp teeb ülevaate koolis toimunud varguste juhtumistest ja kuidas on kool reageerinud
olukorrale.
Arutelu
Üleskutse lastele ja noortele: Enda isiklikke asju tuleb hoida, ära jäta väärtuslikke asju
järelvalveta ja kui on toimunud ikkagi varastamine, tuleb sellest koheselt teavitada kooli ja
politseile avaldus teha.
Silver teeb ülevaate, kuidas peaks toimuma turvakaamerate paigaldamine kooli ja sellega
seonduvast seadusandlusest.
OTSUS: Hoolekogu on selle poolt, et kool paigaldab turvakaamerad sissepääsu juurde, mis
katab ka fuajee osa ning garderoobi. Vajadusel veel kohtadesse, kus saavad käia kõrvalised
isikud. Hoolekogu soovib, et kool turvakaamerate teemaga edasi tegeleb.
3. Muud küsimused
Silver: Minimissi ja minimisteri valimiste talendivoor koolis tekitas palju erinevat vastukaja.
Kas oleks võimalik saada selle kohta koolipoolset tagasisidet? Kas see vastab kooli
väärtustele?
Epp selgitas olukorda hoolekogule ja andis ülevaate, kuidas kool erinevate osapooltega
suhtleb.
Arutelu.

Hoolekogu võttis info teadmiseks.
Järgmine koosolek: 17.aprill kell 17.30 Tääksis.
Päevakorras:
 huvihariduse ülevaade (mida pakutakse, kui palju osaletakse, milliseid võiks
pakkuda uuel õppeaastal)
 rahulolu küsitluse tulemused
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