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ülevaate andmine 
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Koosolek otsustati lindistada, seda teeb koosoleku juhata Evald Sepp. 

 

1. Suure-Jaani Kooli arengukavale hinnangu andmine 

 

Evald Sepp teeb ülevaate Suure-Jaani Kooli arengukavast aastateks 2021-2025. Dokument on 

eelnevalt saadetud hoolekogu liikmetele tutvumiseks. 

Vahur: Miks ei ole arengukavas kordagi mainitud õpilasvahetust? On olemas väga palju 

erinevaid õpilasvahetuse programme. 



ETTEPANEK: Lisada 1. punkti Õppe- ja kasvatusprotsessid alla 19. alapunktina tegevuse 

lahtrisse Õpilasvahetus. 

Erki: On juhtunud, et õpilastel on tunnid ära jäänud, kuna koolis kasutatav süsteem ei lase 

teha õpetajate asendusi nii kiiresti ja efektiivselt, kui oleks vaja. Süsteem on liialt 

bürokraatlik, oleks vaja paremaid tehnilisi lahendusi. 

Evald: Personalijuhtimise all on alapunkt 11, mille alusel luuakse personali asendamiste 

süsteem ja  selle täiustamisega tegeletakse pidevalt. On väga oluline, et tunnid ei jääks ära, 

vaid need saaks kindlasti asendatud (asendusõpetaja, tugispetsialistid, videotunnid jne). 

Vahur: Tääksi koolimaja küttesüsteem on väga vana ja aegunud. Ehk oleks vaja arengukavas 

ära märkida selle uuendamisvajadus. Samuti vajab renoveerimist sealne veesüsteem. 

ETTEPANEK: Lisada 3. punkti Ressursside juhtimine, õpikeskkonna kujundamine alla 13. 

alapunkt Tääksi tegutsemiskoha kütte- ja veesüsteemi uuendamine. 

Erki: Arengukavas võiks ära märkida väliõppeklasside loomise, mis oleks eraldi ehitised 

(katusealused). Õpetajatel oleks võimalus seal läbi viia erinevaid õuetunde. 

Evald: Sürgaveresse ongi juba planeeritud rajada ehitis, mida hakatakse kasutama nii 

panipaigana ja samuti on seal võimalik läbi viia õuetunde. Selle teema all saab vaadata ka 

Suure-Jaani õppekoha koolihoovi arendamist (punkti 3 alapunkt 12). 

ETTEPANEK: Täiendada arengukava 3. punkti Ressursside juhtimine, õpikeskkonna 

kujundamine väliõppeklasside rajamisega Suure-Jaani Kooli erinevatesse 

tegutsemiskohtadesse. 

Toimub avalik hääletus. 

Hääletamine: 9 poolthäält 

OTSUS: Hoolekogu kiidab heaks Suure-Jaani Kooli arengukava koos kolme nimetatud 

täiendusettepanekuga. 

 

2. Tääksi ja Sürgavere tegutsemiskohtade lasteaiarühmade kodukorrale 

hinnangu andmine 

 



Evald Sepp tutvustab lasteaiarühmade kodukorra plaanitavaid muudatusi, mis on nii 

mõistelised kui ka sisulised. Dokumendid on samuti eelnevalt saadetud hoolekogu liikmetele 

lugemiseks. 

Vahur: Miks Sürgavere lasteaiarühmas peab lapsevanem lapse puudumisest teatama toiduraha 

mahaarvamiseks hiljemalt eelmisel päeval, aga mitte ei saa seda teha selle päeva hommikul, 

kui laps puuduma jääb? Lapsed haigestuvad tihti just öösel ja oleks hea, kui oleks võimalik 

teatada sellest puudumise päeva hommikuks ning toidurahast mahaarvamine algaks selle 

päeva lõunasöögist. 

Marge: Tääksi lasteaiarühma kodukorras on selline võimalus olemas. 

Kaidi: See võib olla tingitud asjaolust, et Sürgavere rühm avatakse kell 7:30, aga Tääksi rühm 

kell 7:00.  

ETTEPANEK: Viia Tääksi ja Sürgavere tegutsemiskohtade lasteaiarühmade kodukorra 5. 

punkti Lasteaiast puudumine ja söömine 1. alapunktid omavahel kooskõlla. Seega kõlaks 

nimetatud alapunkti sõnastus järgmiselt: 

Kui laps jääb puuduma, teavitab vanem sellest rühmaõpetajat eelmise päeva õhtul hiljemalt 

kell 18:00 või Stuudiumisse hiljemalt kell 17:00. Sel juhul ei pea lapsevanem puudutud päeva 

toiduraha eest maksma. Kui lapsevanem teavitab puudumisest sama päeva hommikul 

hiljemalt kell 7:30, peab ta maksma ainult selle päeva hommikusöögi eest. Hilisemal 

teatamisel või mitteteatamisel tuleb vanemal tasuda toiduraha kogu esimese puudumise päeva 

eest. Kui laps pärast puudumist lasteaeda tuleb, teavitab vanem sellest samuti rühmaõpetajat 

eelmise päeva õhtul hiljemalt kell 18:00. 

Marge: Dokumendis on kasutatud mõistet „lasteaia direktor“. Sellise ametinimetuse 

kasutamine antud dokumendis on vale.  

ETTEPANEK: Asendada terves dokumendis ametinimetus „lasteaia direktor“ 

ametinimetusega „õppeasutuse juht“. 

Toimub avalik hääletus. 

Hääletamine: 9 poolthäält 

OTSUS: Hoolekogu kiidab heaks Tääksi ja Sürgavere tegutsemiskohtade lasteaiarühmade 

kodukorrad koos kahe mainitud muudatusettepanekuga. 



3. Suure-Jaani koolimaja rekonstrueerimise lähteülesande koostamise 

koosolekust ülevaate andmine 

 

Evald Sepp annab ülevaate olemasolevast olukorrast. Vallavalitsus on moodustanud ajutise 

komisjoni. Komisjoni ülesanne on valmistada ette lähteülesanne, et saaks teostada Suure-

Jaani koolimaja renoveerimist. Esimene koosolek toimus 3. märtsil 2021. Seal arutati, milline 

on koolimaja hetkeseis, millised on vajadused. 2021/2022 õppeaastaks on vaja juurde kolme 

klassiruumi: kaks I klassikomplekti pluss üks väikeklass. Samuti on vaja täiendavat ruumi 

kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks, kuna koolimajas tegutseb Suure-Jaani Kool ja 

Suure-Jaani Gümnaasiumi spordisuuna erinevad grupid. Kehalise kasvatuse õpetajate esimene 

eelistus oleks võimlemisruum. 

Koolimaja vanas osas puudub ventilatsioon. Akende vahetus on tehtud 1997. aastal ja klassid 

ei pea sooja. Selline olukord vajab lahendamist. Samuti oleks vaja tekitada olukord, kus 

huvikooli õpilastel oleks võimalus osaleda huviringide tundides juba koolipäeva jooksul. 

Lisaks on vaja välja selgitada, kui palju oleks vaja selliseid väikeklassi ruume, kus viia läbi 

individuaaltunde. 

Praegu oleme lähteülesandesse arvestanud lisavajadusena kahe põhikooli klassiruumi, ühe 

gümnaasiumi astme klassiruumi pluss väikeklasside ruumid. Algklassi õpilaste klassid võiks 

olla koolimaja ühes tiivas. Preagu on väiksemad ja suuremad klassid koolimajas liialt 

segamini. Lisaks õppe- ja kasvatustööks vajalike ruumide analüüsile tuleb ka selgeks teha, kui 

palju ruume vajab majanduspersonal ning millised lahendused sobivad raamatukogule.  

Järgmine komisjoni koosolek toimub 24. märtsil, kus tuleb arutlusele esialgne 

ruumijaotusplaan koos väljapakutud lahendustega. 

 

4. Jooksvad küsimused 

Jooksvad küsimused puudusid. 

 

Järgmine hoolekogu koosolek võiks toimuda pärast seda, kui vallavalitsus on tutvustanud 

Suure-Jaani Kooli 2021. aasta eelarvet kooli direktorile. 
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