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1. Suure-Jaani Kooli arengukava.

Suure-Jaani Kooli arengukava oli esimesel lugemisel Põhja-Sakala vallavolikogu  
19.detsembri 2019 istungil. Volikogu eelarve-ja majanduskomisjon tegi ettepaneku 
arengukava esimese lugemise katkestada, volikogu enamus hääletas selle ettepaneku poolt. 
Arengukava on uuesti läbi vaadatud nii õpetajate kui ka õpilasesinduse poolt.

Eelarve ja-majanduskomisjon tegi ettepaneku jätta arengukavast välja SWOT analüüs või siis 
panna see lisamaterjalina. 
Õpetajate ja õpilasesinduse ettepanek oli panna SWOT analüüs lisamaterjalina, sest see on 
aluseks olnud tegevuskava koostamisel.

HOOLEKOGU ETTEPANEK:  panna SWOT analüüs lisamaterjalina arengukava 
juurde.



● Õpetajate ettepanek oli SWOT analüüsis OHTUDE all välja jätta punkt: Lapsevanemad ei
mõista  kaasaegse õpikäsituse olemust  ning eesmärke ega usalda õpetajaid  ja kooli
ekspertidena, sekkuvad kooli tegemistesse, seavad kooli tegevuse kahtluse alla ning
tekitavad nii usaldamatust. 

● Õpilasesindus  ei poolda punkti välja jätmist,  vaid sõnastada ümber lause algus:  MÕNED

lapsevanemad ei  mõista  kaasaegse  õpikäsituse  olemust  ning  eesmärke  ega  usalda
õpetajaid ja kooli ekspertidena, sekkuvad kooli tegemistesse, seavad kooli tegevuse
kahtluse alla ning tekitavad nii usaldamatust. 

● HOOLEKOGU ETTEPANEK: Jätta arengukavas SWOT analüüsis ohtude alt välja
lause:   Lapsevanemad ei mõista  kaasaegse õpikäsituse olemust  ning eesmärke ega
usalda  õpetajaid  ja  kooli  ekspertidena,  sekkuvad  kooli  tegemistesse,  seavad  kooli
tegevuse kahtluse alla ning tekitavad nii usaldamatust. 

● Õpetajad tegid  ettepaneku jätta SWOT analüüsis OHTUDE all  välja lause algus:
Keerulised poliitilised arengud võivad kaasa tuua ohu, et Suure-Jaani koolimaja ei
lähe remonti. Uus ettepanek on jätta ohuks: Suure-Jaani koolimaja ei lähe remonti.

● HOOLEKOGU on selle ettepaneku poolt.

HOOLEKOGU ETTEPANEK: Lisada arengukava sissejuhatavasse osasse -  Dokumendi

koostamisel on lähtutud järgmistest strateegilistest alusdokumentidest:

● Suure-Jaani Kooli arengukava 2016-2019

HOOLEKOGU ETTEPANEK:  Lisada arengukava tegevuskavas rahastuse lahtrisse juurde
võimalikud rahastuse allikad.

HOOLEKOGU  ETTEPANEK:  Arengukava  tegevuskavas  ressursside  juhtimine  ja
õpikeskkonna  kujundamine   punkti  juures:  Suure-Jaani  õppekoha  koolihoovi  arendatakse
edasi – lisada juurde, et õueala arendamisel arvestatakse koolimaja renoveerimisvõimalustega
ning kasutatakse teisaldatavaid lahendusi. 

2. Lasteaia õpetajate puhkuste pikendamine – arvamuse andmine

Põhja-Sakala valla lasteaiad on teinud vallavalitsusele taotlused pikendada lasteaiaõpetajate 
puhkuseid 42-lt kalendripäevalt 56 kalendripäevani.  Suure-Jaani Kooli lasteaiad Tääksis ja 
Sürgaveres on väikesed (1 rühm) ning ilma lisarahastuseta ei ole võimalik 56-päevase 
puhkuse korral tööd korraldada.



Toimub arutelu.

HOOLEKOGU ETTEPANEK:  Vallavalitsus peab kõigepealt tegelema lasteaedade 
taotlusega, välja selgitama, kas vallal on ressursse puhkuste pikendamiseks ning kuidas 
tagada lasteaia teenuse pakkumine puhkuste ajal. Suure-Jaani Kool ei suudaks oma 
lasteaedadele  ilma lisaressursita 56-päevast puhkust tagada. 

 Koolieelse lasteasutuse seaduse § 19. Lasteasutuse tööaeg

(1) Lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab valla- või linnavalitsus 
hoolekogu ettepanekul

Suure-Jaani Kooli lasteaiad Sürgaveres ja Tääksis on avaldanud soovi puhata suve perioodil 
järgmistel kuupäevadel:

Sürgavere lasteaed suletud: 6.juuli - 16.august 2020

Tääksi lasteaed suletud: 29.juuni – 9.august 2020

OTSUS: Hoolekogu toetab Sürgavere ja Tääksi lasteaednike soovi ja palub kehtestada 
lasteaedade puhkused nendel kuupäevadel

 3.  Välishindamine – hoolekogu liikmete määramine.

27. jaanuaril 2020 on Suure-Jaani Koolis välishindajad, kes soovivad kohtuda ka 6 hoolekogu 
lapsevanemate esindajatega.  Hoolekogu liikmed saavad teha ettepanekud, kes võiksid 
välishindajatega kohtuda:

Ettepanekud: 

1. Marlen Silm
2. Kairi Kester
3. Aili Velbaum
4. Auli Õnne-Vainaru
5. Evelyn Härm
6. Jan Kraner

Varuliige: Silver Simuste

Hoolekogu liikmed on ettepanekutega nõus.

Järgmine hoolekogu koosolek toimub veebruaris 2020.  



Koosoleku juht: Protokollija: 

Jan Kraner Marlen Silm


