
SUURE-JAANI KOOLI HOOLEKOGU PROTOKOLL NR 11

Sürgavere                  07.november 2016

Koosoleku algus 17.35
Koosoleku lõpp 20.10
Koosolekut juhtis Evelyn Härm
Protokollis: Marlen Silm
Kohal viibisid: Marlen Silm, Evelyn Härm, Maie Sülla, Ene Adams, Aino Viinapuu, Kaisa
Kass, Reiko Sülla, Urmas Kibe, Tambet Sova, Vahur Vingisaar
Kutsustud: Kristjan Kärt
Päevakord:

1. Suure-Jaani Kooli eelarve 2017

Vahur: Alustuseks oleks hea teada, kas eelarve on juba „lukus“ või saab veel muudatusi teha?
Kristjan: Valmis eelarve peab olema valda jõudnud 10. novembriks 2016. Kui hoolekogu 
leiab, et on vaja mingeid ridu veel muuta ja suudab leida ka koha, mille arvelt seda teha, siis 
praegu on see veel võimalik.

Kristjan tutvustab eelarvet ridade kaupa, selgitades, mida mingi rida tähendab ja mis kuludega
on tegemist.
Kristjan:  Sellel aastal tegin ühe ühise eelarve, see tähendab, et enam ei ole lahti kirjutatud 
tegevuskohtade kaupa. Eelarve muudatus on võrreldes eelmise aastaga -30 000 €. Suuresti on 
see seotud Kildu kooli kolimisega Vastemõisa. Eelarvesse on arvestatud ka 
miinimumpalgatõus + 5% palgatõus valla palgal olevatel koolitöötajatel.
Muudatustest veel niipalju, olen näinud vajadust panna KUULUTUSED reale raha, hetkel 
otsime kehalise kasvatuse õpetajat ja oleks vaja suuremat reklaami, sobivat kandidaati 
esimese vooruga kahjuks ei saanud.
Vahur: Koolituste real on väga väike summa.
Kristjan: Seal ei ole pedagoogilise personali koolitused, vaid majanduspersonali koolituste 
rahad (töötervishoid, hügieen jne). 
Kristjan: Kütte rida tõstsin Suure-Jaani Koolis 5000€, kuna koolimaja vana osa küttesüsteem
on must ja amortiseerunud ja kulud on suured. 
Sürgavere küttega tuleme ilusasti toime, Tääksis on juurde tulnud ka õpilaskodu , mida sellel 
aastal oleme meie üleval hoidnud. Sellega läheb eelarverida kindlasti miinusesse. Uuest 
aastast on õpilaskodu kommunaalmaksed gümnaasiumi eelarvereas. 
Ene: Vastemõisa koolis on suur mure sellega, et ei ole arvutiklassi. Meil oleks vaja 10 
läptoppi, et arendada lastes elementaarset digipädevust. 
Kristjan: Kooli eelarves seda raha ei ole, esitasime valda lisaraha taotluse, aga arvutite jaoks 
lisaraha ei antud.
Evelyn: Kas kuskile projekti ei ole võimalik kirjutada?
Aino: Euroopa rahad avaneid ka digipädevuse arendamiseks, aga kuna meil on gümnaasium, 
siis meie omavalitsus sealt raha taotleda ei saa. 
Kristjan: Tegime lisarahataotluse valda, sealt anti sihtotstarbeks raha Suure-Jaani Kooli 
külmikule, Tääksi kooli võimla põranda jaoks ja koolibaari kohvimasina ostuks (kuigi see 
veel töötab).
ETTEPANEK/OTSUS: Hoolekogu soovib, et kohvimasina raha eest ostetakse Vastemõisa 
tegevuskohta läptopid, vajadusel vaadata üle ka teised lisaraha võimalused.



Ene: Kuna praegu on kõige suurem klass 7 õpilast, siis oleksime päästetud ka 7 arvutiga. 

Vahur: Kas omatuluplaan on suurem?
Kristjan: Eelmise aastaga võrreldes on plaani suurendatud 4000€, kuigi enam ei saa me 
laagritulu teenida Kildu koolimajas.
Urmas: Kuidas on lood selle aasta eelarve täitmisega?
Kristjan: Hetkel elame, aga arvan, et läheme miinusesse seoses ettearvamatute kulutustega 
(ettekirjutused – piksekaitsmed, katkine veepump), Kildu kooli kolimine Vastemõisa, Suure-
Jaani kooli küte on miinuses juba. 
Tambet: Ettepanek on teha vallale kiri majade haldamise koha pealt. 
Evelyn: Eelmine hoolekogu oli kutsutud Halduse juht Lembit Kruuse ja rääkisime sellest 
teemast pikalt.
Tambet: Kui valda teha ametlik kiri, siis on neil ka kohustus vastata.
Kaisa: Meil on Tääksi lasteaias 16 voodit, hetkel käib lasteaias 17 last, üks laps käib lõuna 
ajal kodus. Kevadest on tulemas aga veel üks laps juurde. Juurde oleks vaja 2 voodit. 
Kristjan: Peame vaatama üle, kas on 18 kohale ka tervisekaitse nõusolek.
Urmas: Tääksi kooli on vaja sotsiaalpedagoogi või abiõpetajat. On üks probleemne laps ja 
üks õpetaja ei saa kõigi muredega korraga tegeleda. Direktoriga oleme sellel teemal rääkinud, 
ta soovitas teema üles võtta ka hoolekogus. Suure-Jaani Koolis töötab sotsiaalpedagoog, aga 
direktor väitis, et tal ei ole kohustust õppekohtades käia. Aga me oleme üks kool ja kui meie 
tegevuskohas on abi vaja, siis me peaksime seda ka saama. On olnud juba tõsiseid vägivalla 
juhtumeid, seda ei saa enam eirata ja oodata, et asi päris hulluks läheb.  
KÜSIMUS DIREKTORILE: Mis on sotsiaalpedagoogi tööülesanded Suure-Jaani Koolis 
ning kuidas leida lahendus Tääksi tegevuskohas tekkinud murele? Palun vastust järgmises 
hoolekogus.

ETTEPANEK: Kooli kodulehel puuduvad viimased hoolekogu protokollid, palume need 
ülesse panna.

Evelyn: Järgmine koosolek toimub 12.detembril kell 17.30 Tääksi tegutsemiskohas. 
Päevakorras: 

1. Alustada  jooksvate küsimustega, et ei oleks oht, et neid ei jõuta päevakorras käsitleda.
Küsimus kooli kappide kohta – kui palju see projekt maksma läks ja kui palju leiab 
kasutust ja on tulu toonud. Milleks sellist kulutust üldse vaja teha oli? 

2. Kas koolil on pikas perspektiivis olemas nägemus, mida oleks koolile vaja ja mis 
järjekorras?

3. Sotsiaalpedagoogi töökorraldus ja võimalused abistamaks ka tegevuskohti. 
4. Hoolekogu tegevuskava  uueks aastaks.

ETTEPANEK: Kutsuda järgmisesse hoolekokku ka Suure-Jaani kooli sotsiaalpedagoog ning 
Mari Randaru Tääksi tegevuskohast.
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