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1. Suure-Jaani Kooli 2020a. eelarve. 

Suure-Jaani Kooli haldusjuht Illar Pihlak teeb ülevaate kooli 2020 aasta eelarvest. 

Palgafond on suurenenud 5%, mõnevõrra on suurenenud eelarveread ka majanduskuludes. 
Omatulusid on vähendatud Vastemõisa õppekohas, teised õppekohad on sellel aastal omatulud juba 
ületanud. Eelarveread on õppekohtades suurenenud ja eraldi eelarverea on saanud õpilasesindus. 
Praeguse eelarve täitmise järgi tuleb selle eelarvega toime.  

Väga on vaja võtta tööle lisaks üks remondimees Tääksi  - kas suveperioodiks 3 kuuks täistööajaga 
või pikemaks ajaks väiksema koormusega (võib käia ka teistes õppekohtades vajadusel). Suure-Jaani 
remondimees ei jõua väga teistesse õppekohtadesse – Suure-Jaanis on väga suur probleem 3.korruse 
poiste wc-ga, mida lõhutakse pidevalt. 

HOOLEKOGU ETTEPANEKUD:  

 Võimalusel korraldada korrapidamine kas vanemate klasside poiste või meesõpetajate poolt. 

 Lastevanematele saata Stuudiumi kaudu infot, et toimuvad lõhkumised ning süüdlaste 
tabamisel tuleb kahjud hüvitada . 



 Paigaldada turvakaamera 3. korruse koridori, mis näitab ka wc ukse poole. 

 Rääkida lõhkumiste teemadel ka õpilastega infominutitel. 

Haldusjuht tegi ülevaate veel lisainvesteeringute tabelist, mis on vallavalitsusse saadetud. 

 HOOLEKOGU ETTEPANEK VALLAVALITSUSELE: Suure-Jaani Kooli hoolekogu 
prioriteedid lisainvesteeringute tabelis on:  

 Ventilatsioonisüsteemide puhastamine 

 Sure-Jaani Kooli köögi ahi 

 Remondimehe palkamine Tääksi (vajadusel käib teistes õppekohtades). 

Toimus hääletus . Kõik hoolekoguliikmed olid nende ettepanekutega nõus. 

Toimus hääletus Suure-Jaani Kooli 2020 aasta eelarveprojekti kohta. Kõik hoolekogu liikmed olid 
esitatud eelarveprojektiga nõus.  

2. Suure-Jaani Kooli arengukava. 

Epp Välba teeb ülevaate arengukava hetkeseisust.  

Kõik osapooled on tänaseks saanud arvamust avaldada ja ettepanekuid teha. Arengukava on 
saadetud tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks ka vallavalitsusele ja komisjonidele. Soov on 
saata arengukava novembris volikokku I lugemisele. 

  Tääksi õpetajatelt on tulnud terve lehekülg ettepanekuid, mis on seotud suurte rahaliste 
väljaminekutega. 

Urmas: Tääksi ettepanekud ei ole arengukavaga seotud, aga siis on punkte, mis oleks vaja kohe 
üle vaadata – siin on iga-aastaseid majandamiskulusid, mis ei ole arengukava teema. 
Õppimisvõimalused ja tingimused peavad olema igas majas võrdsed. 

ETTEPANEK: Tääksi ettepanekuid ei ole vaja käsitleda praeguse arengukava raames. Esitada 
need ettepanekud vallavalitsusele, need tuleks lahendada valla eelarve strateegias. 

ETTEPANEK: Arengukavas võiks olla kajastatud KESKKONNAHOID. Kajastada see õppe-ja 
kasvatustöö punkti all. 

ETTEPANEK:  Õpetajate tabelis näidata ka õpetajate ametikohad, mitte ainult erinevate 
õpetajate arv. 

ETTEPANEK: Sümboolika loomisest ei pea olema ülevaade, arengukavasse jätta ainult 
sümboolika kirjeldus. 

ETTEPANEK:  Vaadata veelkord arengukava  keeleliselt üle. 

Toimub hääletus. Hoolekogu kiidab arengukava heaks. 

 

 

 



3. Projektinädal 

Projektinädal toimub 6.-9. aprill 2020 ja teemaks on „Inimene ja inimeseks olemine”. Iga päev on 
erinev teema selles valdkonnas ja õppeained lõimitakse omavahel. Toimunud on 1 õpetajate 
koostööpäev, järgmine toimub 02. jaanuaril 2020. 

Hoolekogu kaasamine projektinädalasse: 9. aprillil toimub vabatahtliku töö tegemine õpilastel. 
Hoolekogu liikmed võiksid aidata välja pakkuda ideid, kohti ja asutusi, kuhu õpilased saaksid 
sellel päeval vabatahtlikku tööd tegema minna. Kui on võimalus, siis hoolekogu liikmed võiksid 
osaleda 2. jaanuaril toimuval koostööpäeval koos õpetajatega. 

4. Jooksvad küsimused 

Arutleti teemadel:  

 Tunnijaotusplaan Suure-Jaanis ja õppekohtades 

 Puudumised (põhjuseta puudumised) Stuudiumis, kui õpilane esindab kooli 
 Mokatubakas, narkootikumid 

 Peatäid 
 
Järgmine hoolekogu koosolek toimub jaanuaris 2020.   
02. jaanuariks esitada ettepanekuid projektinädala vabatahtliku töö päeva jaoks. 
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