
SUURE-JAANI KOOLI HOOLEKOGU 2018-2019 ÕPPEAASTA PROTOKOLL NR 3

Tääksi 25.03.2019

Koosoleku algus: 17.30
Koosoleku lõpp: 20.25
Koosolekut juhtis: Jan Kraner
Koosolekut protokollis: Marlen Silm
Kohal viibisid: Silver Simuste, Marlen Silm, Anneli Silm, Janar Olev, Kairi Kester, Reet 
Hindriks, Vahur Vingisaar, Vika Parts, Aurelia Tulp (õpilasesindus), Evelyn Härm, Arnold 
Pastak, Urmas Kibe, Ene Adams, Auli Õnne-Vainaru, Jan Kraner
Puudus:  Kaidi Mändul
Kutsutud: Aires Põder, Aave Toomsalu, Epp Välba, Innar Allvee, Katrin Ronimois, Katrin 
Nurk, Mari Randaru, Aili Velbaum, Merilin Luuk, Ave Visor , Reet Nigol, Sergei Vassiljev
Päevakord: 
1. Hoolekogu arvamuse kujundamine seoses Tääksi õppekohas tekkinud olukorraga
2. Hoolekogu arvamuse avaldamine Põhja-Sakala valla hariduse arengukava aastateks 
2019–2025 eelnõule
3. Tääksi lasteaiale lisaraha eraldamine ja selle kasutamise kava tutvustamine
4. Hoolekogu nõusoleku andmine kevadvaheaja pikendamiseks kahe päeva võrra.
5. Lisainfo

1. Tääksi õppekohas on pikemat aega tülid teatud õpilaste vahel, mis on muutunud ka 
füüsiliselt vägivaldseks. Tüli on edasi kandunud ka lastevanemate vahele. On tekkinud 
olukord, kus lapsevanemad käivad aegasid valimata koolis õpetajatega kohtumas, mis on 
hakanud segama ka õppetööd. Hoolekogu koosolekule on kutsutud erinevad osapooled (kooli 
juhtkond, Tääksi õppekoha õpetajad, koolipidaja esindajad haridusspetsialist ja 
lastekaitsespetsialist, Rajaleidja esindajad), et saada olukorrast täpsem ülevaade. 
Arutelu.
Rajaleidja esindajad tegid ettepaneku kehtestada lapsevanematele kindlatel aegadel 
kõnetunnid, et ei saaks õppetöösse sekkuda. 
Hoolekogu hääletab kahte ettepanekut:

• Kehtestada kõnetund lapsevanematele – lisada see ka kooli kodukorda.
Toimub hääletus: kõik hoolekogu liikmed on selle poolt

• Kõnetunnis viibib ka vajadusel 3.osapool
Toimub hääletus: kõik hoolekogu liikmed on selle poolt.

• Hoolekogu arvamuse avaldamine Põhja-Sakala valla hariduse arengukava 
aastateks 2019–2025 eelnõule

Põhja-Sakala valla hariduse arengukava on hetkel avalikul väljapanekul ja on võimalik teha 
ettepanekuid. 
Jan: Kas kool on suuteline pakkuma kvaliteetset õpet, kui hetkel ei nähta arengukavas  ette 
muudatusi koolivõrgus lähimate aastate jooksul?
Katrin Nurk: Järgnevatel aastatel võib tekkida probleeme vananeva õpetajaskonnaga – see 
puudutab eriti aineõpetajaid, 1- 4 klassini on seis hea. Keeruline on õpetajatele koormust 
kokku saada ja peavad liikuma õppekohtade vahel, mis ei ole õpetajatele meelt mööda.  



Jan: Kuidas on tugiteenuste pakkumisega õppekohtades?
Katrin Nurk: Peavad liikuma samamoodi õppekohtade vahel, samas ei nähta vajadust, et 
peaks olema püsivalt kohal.
Epp: Logopeed on olemas kõikides õppekohtades.
Reet: Mida on mõeldud Lahmuse tugispetsialistide keskuse all? Kas uus Rajaleidja?
Arnold: Kompetents koonduks Lahmusele, spetsialistid toetaks ka teisi asutusi.
Marlen: Eesmärkide ja tegevuste all on kirjas, et koos Suure-Jaani Kooli hoone 
renoveerimisega projekteeritakse koolihoonesse ka koolieelikute rühmaruumid – kus selline 
mõte on tulnud ja kas kool on seda valmis tegema?
Epp: Kooli esindajad pole selle arutelu juures viibinud.
Anneli: Arengukava tutvustamisel rääkis haridusspetsialist, et Suure-Jaanis on väga suur 
lasteaia kohtade puudus.
Arnold selgitas Lahmuse kooli üle andmist vallale ja selle rahastamisskeemi riigi poolt.
Ideena tõi välja, et tulevikus võiks Lahmuse kool olla üks osa Suure-Jaani Koolist. Näide: 
õpilane on lõpetanud Suure-Jaani Kooli lihtsustatud õppekava alusel.
Epp: Väikeklassid võiksid olla Suure-Jaani Kooli õppekohtades. Suure-Jaani Kool ei ole 
huvitatud uute hoonete juurde võtmisest.
 Idee: uute õpetajate ja tugispetsialistide leidmiseks võiks omavalitsus leida lisarahasid, 
et motiveerida neid siia tööle tulema.

• ETTEPANEK VALLA HARIDUSARENGUKAVASSE: Toetused uutele 
õpetajatele ja spetsialistidele palgalisa, korterite, toetuste jms näol.

• ETTEPANEK VALLA HARIDUSARENGUKAVASSE: Teha muudatus tabelisse 
17. Haridusvaldkonna investeeringud: Alustada Suure-Jaani Kooli eskiisprojekti 
ja kavandiga  2020.a.

• Tääksi lasteaiale lisaraha eraldamine ja selle kasutamise kava tutvustamine. 
Teemat tutvustab ettepaneku esitaja Sergei Vassiljev.

Sergei Vassiljev on teinud Põhja-Sakala vallavolikogule ettepaneku väikeinvesteeringuks 
(20000 €) Tääksi lasteaia Täksikud  teise rühmaruumi projekteerimiseks ja väljaehitamiseks 
ning see võeti ka volikogu otsusega vastu. 
Sellel aastal oli võimalik teha kõigil ettepanekuid valla eelarvesse. Tääksi piirkond korraldas 
selleks kogukonna koosoleku, kus pakuti välja erinevaid ideid, mida võiks oma piirkonnas 
ära teha. Tääksi lasteaia uue rühmaruumi ehitamine jäi esialgu nn. tuleviku investeeringute 
kavva, aga kuna väikeinvesteeringute tabelis oli raha veel üle, siis Sergei Vassiljev tegi 
viimasel hetkel omapoolse ettepaneku lisada Tääksi lasteaia uute ruumide väljaehitamine 
juba selle aasta eelarvesse. 
Arnold : See on kooli juhtkonnaga läbi rääkimata algatus. Tuleb arvestada, et kui ehitame 
juurde rühmaruume, siis tulevad ka lisakulud seoses tööjõuga. Eelarvestrateegiaga see aga 
kokku ei lähe, sinna pole neid lisakulusid arvestatud.
Epp: Praegu ei ole tegelikult vajadust uut rühma avada, kuna järjekorda lasteaeda ei ole, 
hetkel on isegi vaba koht olemas. Kui arvestada kooliminevaid lapsi ja uusi lasteaeda tulijaid, 
siis ka järgmisel aastal ei ole veel näha, et kohti puudu tuleks. Minuga ei ole seda ettepanekut 
kooskõlastatud.
Jan: Kuna eelnev info hoolekogul puudus ja me ei ole saanud ennast selle teemaga kurssi 
viia, siis informatsiooni vähesuse tõttu ei saa me hetkel selle kohta oma arvamust kujundada. 

• Hoolekogu nõusolek õpilastele vabade päevade andmiseks ettetehtud päevade ja 
ületundide katteks.



Suure-Jaani Kooli õpilased on teinud pikemaid koolipäevi ja käinud koolis ka nädalavahetuse 
päeval. Selle eest soovitakse kahte vaba päeva – 29. ja 30. aprill 2019
Toimub hääletus: Kõik kohal olevad hoolekogu liikmed (11) on nõus, et õpilastele antakse 
vabaks 29. ja 30. aprill 2019

•  Lisainfo. 
• Lapsevanem palub võtta arutlusele ja hinnata koolidirektori käitumist õpilaste võrde 

kohtlemise printsiibis. Probleemiks on see, et  last on tunnustatud heade hinnete eest, 
kuid direktori vastuvõtule pole kutsutud. Lapsevanem palub võtta hoolekogul 
seisukoht, kas tunnustamise korda antud õpilase puhul on järgitud.  Kas Suure-Jaani 
Kooli tunnustamise kord tagab kõikidele Suure-Jaani koolis õppivatele lastele võrdse 
kohtlemise?

Teemat kommenteerib Epp Välba ja lapse klassijuhataja. Õppejuht selgitab, mis alustel 
direktori vastuvõtule õpilasi kutsutakse.

Urmas: Võib-olla oleks mõistlik õpilaste tunnustamiskord uuesti üle vaadata, et kõik sellest 
ühtemoodi aru saaks?
Janar: Õpilaste tunnustamiskorra vaatasime üle hoolekogu esimesel koosolekul.

• Silver: Minu poole on pöördunud lapsevanem seoses hindamissüsteemiga.
Katrin Nurk: Stuudiumis on igal õpetajal hindamisjuhend üleval, õpetajad on ka õpilastele 
selle lahti seletanud.
Arnold: ETTEPANEK – hindamisjuhend üle rääkida näiteks lastevanemate koosolekul, et 
oleks selgem nii õpilastele kui ka vanematele.
ETTEPANEK: Kui on mure hindamissüsteemiga, siis suunata edasi õppejuhi poole.

Koosoleku juht: Protokollija: 

Jan Kraner Marlen Silm


