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1. Suure-Jaani Kooli arengukava analüüs
Epp Välba tutvustab hoolekogule arengukava tegevuskava. Seda on jagatud ka
õpetajatega ning õpilasesindusega. Välja on toodud murekohad ning ka lahendused.
Hoolekogu vaatab üle parenduskohad. 

 Õpetajate koolitus
Evelyn: Kas kõik õpetajad saavad osaleda koolitustel?
Epp: Õpetajad valivad ise endale koolituse välja – vähemalt ühe aasta jooksul. Saadud teavet
tuleks jagada ka teiste õpetajatega. 

 Hoolekogu protokollid
Epp: Otsustasime juhtkonnaga, et kodulehele lähevad ülesse päevakord+otsused, ehk tehakse
päris protokollist koondid.
Aino: Iga arvamuse avaldus tuleb protokollida. See on seadusega nõutud. 
Epp: Sõnasõnalised protokollid on direktori kabinetis. Ma ei leia, et need peaksid olema
kõigile avalikult näha. Minu kohustus on kaitsta meie inimesi ja kui on selline info, millest
võib järeldada, kellest jutt käib, siis ei ole eetiline seda avalikult kõigile näidata. 
Silver: Võib rääkida probleemi olemusest, aga ei tohi avaldada tundlikku infot.
Evelyn: ETTEPANEK: Protokollid avaldada kodulehel, aga kui on delikaatsed andmed, siis
pannakse ülesse protokolli koond, milles on päevakorrapunkt ja otsus. 
Toimus hääletamine, kõik hoolekogu liikmed olid poolt.
OTSUS: protokollija teeb nii täisprotokolli kui ka vajadusel (delikaatne info) protokolli
koondi. 

 Õpilasesindus
Nora: Olen ära saatnud avalduse Õpilasesinduste Liitu astumiseks.  Sellel nädalal saame
vastuse, kas ja mida peame dokumentatsioonis muutma.

 Uuendada kooli arvutiparki
Aino: Kas HITSA projekti jaoks on olemas kaasfinantseering? Olustvere kool küsis lisaraha
selleks.
Epp: Uurin Kristjanilt selle kohta, ei oska peast öelda. 

 Lapse arengut toetav hindamissüsteem
Epp: Oleme jõudnud arvamusele, et andeained ei peaks olema kuni teise kooliastme lõpuni
hindelised, vaid arvestuslikud ja sõnalise hinnanguga. Oleks vaja vaadata üle kogu
hindamissüsteem.

 Õppekava lõiming
Epp: Täiendame õppekava ja tahaksin seda tuua järgmisesse hoolekokku.



2. Söökla analüüs
Toimus rahuloluküsitlus kõikides õppekohtades.
Ülevaade küsitlustulemustest.

Epp: Lahtiste uste nädal Suure-Jaani Kooli sööklas sai küll läbi, kuid ka edaspidi võivad
lapsevanemad tulla vaatlema söökla töökorraldust. 
Nora: Õpilased juba harjuvad uue korraldusega ja ei ole hullu enam midagi.  
Hoolekogu avaldab kiitust kõigile, kes tegelevad koolis toitlustamisega. 

3. Hariduselu aastapäev ja kooli kokkutulek
Hariduselu aastapäeva tähistatakse Suure-Jaanis 7. oktoobril 2017. Tööülesanded ja vastutajad
on jagatud ja paika pandud. Epp tutvustas hoolekogule hetkel töös olevaid ideid ja plaane.
Toimus arutelu.

4. Muud küsimused
Tambet: Volikogus öeldi, et eelmise aasta lõpus eraldati Suure-Jaani Koolile reservfondist üle
7000€ majanduskuludeks. Mille jaoks seda vaja oli?
Epp: Taotlesin erinevateks asjadeks, mis olid ettenägematud kulud. Näiteks seoses Kildu
kooli kolimisega  Vastemõisa, ettekirjutused piksekaitsmetele, Kildu kooli katel läks veel
katki kütteperioodi lõpus. 
Evelyn: Lapsevanemad on küsinud, kas töövihikud kaotatakse ära?
Epp: Me ei telli enam kõiki töövihikuid. See puudutab Suure-Jaanit ja II kooliastet. Ei
puuduta põhiõppeaineid. 

Järgmine koosolek: 13.märts kell 17.30 Sürgaveres. Päevakorras: õppekava.
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