
SUURE-JAANI KOOLI HOOLEKOGU PROTOKOLL NR 20

Suure-Jaani                  09.01.2018

Koosoleku algus 17.30
Koosoleku lõpp 19.35
Koosolekut juhtis Vahur Vingiaar
Protokollis: Marlen Silm
Kohal viibisid: Marlen Silm, Evelyn Härm, Reiko Sülla, Silver Simuste, Ene Adams, Vahur 
Vingisaar, Meelis Issak, Eneli Kaugerand, Vika Parts, Arnold Pastak
Puudusid: Urmas Kibe, Merilin Luuk
Kutsustud: Epp Välba, Liivi Lindemann, Claid Ježov

Epp Välba tutvutab päevakorda.
• Protokollija valimine.

Ettepanek: Marlen Silm, kes on siiani olnud hoolekogu protokollija, võiks samal ametil 
jätkata.
Toimus hääletus: kõik kohalviibijad on sellega nõus.
Otsus: Marlen Silm jätkab hoolekogu protokollijana.

• Kooli eelarve 2018
Claid tutvustab lühidalt kooli eelarvet, mis on hetkel veel volikogu poolt kinnitamata. 
Kontrollnumber, mis vallast on saadud, on sellel aastal 731045 €, sellest palgakulu on 
342519€ ja omatulu tuleb teenida 65 849€, mis on umbes 5500 € suurem, kui eelmisel aastal. 
Suuremateks kulutusteks tulevad sellel aastal võimla põranda remont ja kardinad võimlasse, 
samuti köögitehnika soetamine. 
Igal õppekohal on oma eelarve rida, millega nad peavad arvestama.
Silver: Millega plaanite omatulu tõusu kompenseerida?
Claid: Loodame laagritega selle raha teenida, samuti plaanime saalirenti tõsta. 
Reiko: Kas eelmisel aastal täitsite omatulu plaani?
Claid: 5000€ ületasime.
Vahur: Eelmisel aastal arutasime, et oleks vaja teha eelnevalt nimekiri ja panna paika, mis on 
oluline, et siis uue eelarve koostamisel oleks asjad teada.
Epp: Augustis oleme teinud nimekirja ja pingerea koos õppekohtadega. Oleme teinud valda 
ka lisaraha taotluse, osad asjad oleme saanud juba oma vahenditest soetada. 
Arnold: Eelarve I lugemine on jaanuaris, peale seda on võimalik veel ettepanekuid teha. 
Ettepanekud tuleks teha eelarve-ja majanduskomisjonile ja oleks mõistlik esitada see 
hoolekogu poolt. 
Liivi: Lisaraha andmine on veel otsustamata, tehke raamatupidamises selgeks, kas midagi on 
arvestatud juba kontrollnumbri sisse. Hoolekogule oleks vaja samuti saata lisarahataotlus, et 
saaks ennast kurssi viia, mida on küsitud ja anda heakskiit.
Vahur: Palun saata emailile ka eelmise aasta ja selle aasta eelarve, et oleks võimalik võrrelda. 
Claid: Jah, saadan mõlema aasta oma ja lisaks siis ka lisarahataotluse. 

• Sisehindamise aruanne

Epp tutvustab hoolekogule sisehindamise aruannet. Kuna Suure-Jaani Kool on liitunud 
Ettevõtliku kooli programmiga, siis baastaseme saamiseks on sisehindamine vajalik. 
Arnold: Kas mõni ekspert oli ka kaasatud hindamise tegemisse?



Epp: Arenduskeskusest Kairi Ong konsulteeris meid. 
Arnold: Kuidas hindasite õppetöö sisu/kvaliteeti?
Epp: Tulemuste põhjal – aruanded, hinded, tasemetööd, HEV-lapsed, olümpiaadide 
tulemused jms.
Vahur: Mina olen väga rahul, et ettevõtlusteemadega tegeletakse.
Epp: Lõime ka MTÜ, et oleks lihtsam ettevõtlike tegevusi läbi viia ja toetusi saada. 
Vahur: Sisehindamise lühikirjelduses on ebaloogilises järjekorras lause, mis kirjeldab kooli 
põhiülesannet.
ETTEPANEK: Muuta ära järjekord ja panna kooli põhiülesandeks esmalt kvaliteetse 
hariduse tagamine ja alles siis hea maine ja usaldusväärsus.
Epp: Hea tähelepanek, muudame ära.
Arnold: Kas teete ka mingeid järeldusi seoses selle hindamisdokumendiga?
Epp: Võtame selle aluseks arengukava muutmisel ja tegemisel.
Marlen: Kui keeleliselt dokumenti veel parandate, siis vahetage ka lühikirjelduses ära Suure-
Jaani vald, asendage Põhja-Sakalaga.
Hoolekogu otsus: Kui dokument on keeleliselt üle vaadatud ja parandatud, siis 
hoolekogu kiidab heaks.

• Hoolekogu tööplaan 2018
Epp tutvustab hoolekogule, millised ülesanded on hoolekogul PGS-i järgi. Kuna eelmisel 
hooajal on hoolekogu väga tihedalt koos käinud ja enamus dokumente läbi vaadatud ja 
kinnitatud/heaks kiidetud, siis sellel õppeaastal ei ole dokumentidega nii palju vaja enam 
tegeleda. 
Liivi: 4 korda õppeaasta jooksul olek vaja koos käia

• Enne õppeaasta algust
• Õppeaasta lõpus
• Eelarve kinnitamiseks
• Lisaks veel jooksvalt vastavalt vajadusele

Vahur: peaksime kokku saama ka selleks, et koos tulevikku vaadata – mis saab edasi 
koolivõrgust. 
Arnold: Neid teemasid peab tõesti arutama ka volikogu ja komisjonides.
ETTEPANEK:

• Veebruaris tahaks ülevaadet saada teistest õppekohtadest – kuidas läheb, õpilaste 
arvud, personal jms. Ka õppekohtade juhid võiksid tulla hoolekogu koosolekule siis. 
Lisaks arutaksime siis ka eelarvet. 

• Maikuus tuleks teha õppeaasta lõpu koosolek. Hindamise analüüs – kuidas on 
muutused mõjunud (poolaasta hindamine, arvestuslik hindamine).

Käima tuleks lükata ka kooliremondi teema.
• Augusti lõpus-septembri alguses õppeaasta alguse koosolek
• Oktoobris eelarve arutelu

• Hoolekogu esimehe valimine
Esimehe kandidaatideks esitati Vahur Vingisaar ja Evelyn Härm.
Toimus hääletus: Vahur Vingisaar 8 häält

Evelyn Härm 2 häält
Otsustati: Suure-Jaani Kooli hoolekogu esimehena jätkab Vahur Vingisaar

Aseesimehe kandidaadiks esitati Evelyn Härm.
Toimus hääletus: Evelyn Härm 9 häält.
Otsustati: Evelyn Härm jätkab Suure-Jaani Kooli Hoolekogu aseesimehena. 

• Jooksvad küsimused.



Vahur: Ettepanek on muuta hoolekogu töökorda
• Esindatus otsuste vastuvõtmisel muuta 2/3 liikmete asemel 51% -ks
• Lisada töökorda ka elektrooniline hääletus otsuste vastuvõtmiseks. 

Järgmine koosolek toimub teisipäeval, 06.veebruaril 2018 Sürgavere õppekohas.

Koosolekut juhatas Protokollis
Vahur Vingisaar Marlen Silm


