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1.  Suure-Jaani Kooli õppejuhi, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja 
kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi 
läbiviimise kord 
Epp Välba: Varem pole koolil sellist dokumenti olnud. Dokumendi olemasolu vajalikkus 
tuleneb seadusest. Viimane konkurss oli haridustehnoloogi ametikohale, seal komisjonis 
hoolekogu liiget polnud. Hoolekogu peab käesoleva korra kinnitama. Komisjoni kuuluvad 
direktor, õppejuht, valdkonna spetsialist ja hoolekogu esindaja. Konkursikuulutus avaldatakse 
üleriigilises lehes – kas seda peaks muutma?
Tambet Sova: Pigem võiks avaldada online-tööportaalides, CV-onlines näiteks.
Epp Välba: Lisame selle. 
Silver Simuste: Kas ka sotsiaalmeedias ei peaks kuulutust avaldama?
Vahur Vingisaar: Pigem mitte.
Aino  Viinapuu: Miks  p  4.3.  on  kirjas,  et  vestlusvooru  viib  läbi  vähendatud  koosseis?
Komisjon on ju ainult 4-liikmeline ja kui vestlusvoorul ei osaleta, on väga keeruline otsust
langetada.
Epp Välba: Sinna võib ka teisi inimesi kuuluda.
Aino Viinapuu: Korra järgi ei ole see võimalik, koosseis on täpselt kirjas.
Tambet Sova: Miks on kirjas, et komisjon valib esimehe – esimees peaks ikka olema kooli
direktor.
Arutelu

Otsused: 1. Lisada p 2.1, et kuulutus  avaldatakse online-tööportaalides. 2. Jätta ära p
4.3  komisjoni  koosseisu  vähendamine.  3.  Muuta  p  3.2  järgmiselt:  Komisjoni  kutsub
kokku komisjoni esimees, kelleks on kooli direktor. 4. Esitada parandustega järgmisel
koosolekul vastuvõtmiseks.

2. Suure-Jaani Kooli arenguvestluste kord
Epp Välba: See kord puudutab arenguvestlusi õpilastega. Kohustuslik on üks arenguvestlus 
iga õpilasega aastas, vajadusel tehakse rohkem. Vanem saab teatise vestluse toimumise kohta. 
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Lisades on õpilase ankeet ja küsimused vanematele vestluseks valmistumiseks. Vestlusesse 
võib kaasata tugispetsialiste. Õpetajad on kõik arenguvestluse läbiviimise teemal koolitatud. 
Kui õpilane saabub kooli õppeaasta keskel, tuleb vestlus pidada 2 kuu jooksul. Klassijuhataja 
esitab õppeaasta lõpul koondinfo õppejuhile, kes koordineerib arenguvestluste läbiviimist. 
Õpilasomavalitsus pole seda korda veel üle vaadanud.
Aurelia Vainaru: Kuidas on siis, kui klassijuhatajaks on õpilase lapsevanem?
Epp Välba: Siis tuleks vestlusele kaasata õppejuht.
Tambet Sova: Mida tähendab kriminaalse sisuga teave?
Epp Välba: Näiteks selgub, et kelleltki on varastatud raha.
Tambet Sova: Aga arenguvestluse sisu peab jääma konfidentsiaalseks, nii on korras kirjas.
Silver  Simuste: Kriminaalne  on  kindlasti  vale  sõna.  Õigem oleks  süütegu  või  väärtegu.
Sotsiaalpedagoogil on kohustus tundlik info enda teada jätta. Täpsemalt selgub ju kõik alles
menetluse käigus. 
Ene Adams: Arenguvestluse kokkuleppesse saab erijuhul selle lisada.
Aino Viinapuu: P 1.2 sõnastuses võiks olla lapsevanem.
Vahur Vingisaar: Kas arenguvestlused toimuvad õpetaja tööajast?
Epp Välba: Need on õpetaja üldtööaja sees.
Arutelu

Otsus: 1. Muuta p 3.8 tekst järgmiselt: Arenguvestlusel teatavaks saanud väärkäitumise
või väärkohtlemisega seotud informatsioon… 2. Korrastada numeratsioon (p 1.2 kaks
korda) 3. P 1.2 asendada järgmiselt: Arenguvestlusel osalevad õpilane, klassijuhataja ja
lapsevanem või tema seaduslik esindaja. 4.  Esitada parandustega järgmisel koosolekul
vastuvõtmiseks.

3. Ülevaade kooli huvitegevusest
Siivi  Tõnuri:  Huvitegevusest toon välja  probleemkohad. Kildul  on lisandunud spordiring,
Suure-Jaanis  matemaatika  9.  klassile,  meediaring,  loodusring,  mis  kahjuks  pole  eriti
populaarne.  On neidude rahvatants  ja  Janika Reier  teeb kahele vanusegrupile  rahvatantsu.
Suur  soov oli  robootikaringiks,  aga  Margus  Mikkorilt  pole  nõusolekut  juhendamise  osas.
Sürgaveres on ära jäänud huviringina ornitoloogia, juures on väikestele vene keele ring Anton
Medvedevi juhendamisel.
Kaisa Kass: Ka Tääksis võiks selline vene keele ring olla.
Vahur Vingisaar: Kodulehel võiks info olla ka Sürgaveres tegutseva tehnikaringi kohta.
Siivi Tõnuri: Tääksis on arvuti-, näite-, pilli- ja tantsuring. Ringide valik sõltub juhendajate
leidmisest.
Silver Simuste: Kui koolis sobivat ringi pole, kas suunate õpilasi nt Viljandisse?
Siivi  Tõnuri:  Tegelikult  on  ringide  valik  tänu  valla  toetusele  ja  heale  koostööle
noortekeskusega väga suur. Lisaks toimusid KIVA tunnid ka nii Tääksis kui Sürgaveres, kuigi
nad algul  ei  soovinud programmis  osaleda.  Nüüd lähevad sealsed  õpetajad  koolitusele  ja
liituvad  programmiga  ametlikult.  Huvitegevuses  osaleb  Suure-Jaanis  üle  80%,  teistes
õppekohtades pea 99% õpilastest. 
Aino Viinapuu: Tuleks muuta huviringide info esitust kodulehel ülevaatlikumaks.
Siivi  Tõnuri:  Tänavu  plaanisime  korraldada  üritusi  erinevates  õppekohtades.  Vastlapäev
Tääksis jäi halva ilma tõttu ära, aga Kildul on kavas mai algul algklasside päev ja Sürgaveres
maikuus tehnikapäev. Vanuseastmeti ürituste korraldamine toimib. Õpilasesindus on ühine ja
tegutseb aktiivselt.
Urmas Kibe: Kas huviringide juhendamine on tasustatud?
Siivi Tõnuri: Jah. Kaks kuud oli koolis ka huvitegevuse praktikant.
Ettepanek: Tuleks muuta huviringide info esitust kodulehel ülevaatlikumaks.
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4. Ülevaade õpilasomavalitsuse tegevusest
Aurelia  Vainaru:  Mina  olen  ÕOV president  alates  detsembrist.  Oleme  tegelenud  ÕOV
põhimääruse  ja  kodukorra  muutmisega.  Uue  algatusena  korraldame  kord  kuus  TEK
võimlemist.  Oleme  ka  mitmeid  üritusi  korraldanud  –  Halloweeni  peo,  helkurikontrolli,
piparkookide  jagamise  enne  jõule,  sõbrapäevapeo,  naljapäevaks  tobedate  rekordite  päeva.
Kogume  koolis  taarat  ja  see  raha  läheb  ÕOVle.  Oleme  osalenud  ka  õpilasesinduste
kevadseminaril  ja  ÕOV  ööl,  samuti  ÕOV  liidu  üldkoosolekul.  Tegutseme  koos  TEK
meeskonnaga ja meie liikmed lähevad ka sallivuspäevale. Meie arvates oleks vaja viisakuse
või etiketikoolitust. Läheme külla Karksi-Nuia õpilasesindusele, kes aktiivselt tegutsevad.
Urmas Kibe: Miks pole ÕOVs poisse?
Siivi Tõnuri: Loodame, et sügisel uutel valimistel lisandub.
Epp Välba: Tänu Aureliale on ÕOV tegevus aktiivne, ehk saavad ka poisid sellest innustust.
Urmas Kibe: Kas kooli juhtkond toetab teie tegevust?
Aurelia Vainaru: Jah, üritusi ja väljasõite kool toetab.
Epp Välba: Järgmisel aastal võiks ÕOVl oma eelarve olla.
Kaisa Kass: Võiks teha filmiõhtuid või lauamängude õhtuid, kus saaks ka teised õppekohad
osaleda.
Aurelia Vainaru: Jah, see on hea ettepanek. Järgmisel nädalal on filmiõhtu kavas.

5. Muud küsimused
Epp Välba: Tänavu teen arenguvestlused ka kõigi õpetajatega ja külastan tunde. Tagasiside ja
kokkuvõtted peavad aitama probleemidele lahendusi leida.
Evelyn Härm: Tääksi Haridusselts on teinud taotluse vallavalitsusele erakooli loomiseks.
Tambet  Sova: Tääksi  on  taotlenud  kooli  ruumide  rendile  võtmist  ja  rahastuse  tagamist
erakoolile  praeguse  eelarvega  võrreldavas  mahus.  Põhjendatakse,  et  Suure-Jaani  Kooli
koosseisus  pole  perspektiivi.  Soovitakse  pikemat  garantiid,  aga  seda  pole  võimalik  anda.
Koolis on praegu 7 õpilast ja tehtud prognoosid pole eriti realistlikud.
Epp  Välba: Sünde  on  vallas  kokku  ca  50,  seega  ei  saa  õpilaste  arv  oluliselt  kasvada.
Riiklikult on seisukoht, et minimaalselt oleks koolis 49 last.
Urmas Kibe: Direktor ei saa öelda koosolekul, et teised õppekohad peavad Tääksit üleval.
Tambet  Sova: Tääksi  erakooli  loomine tähendaks  ka  lasteaia  andmist  erakätesse,  mis  on
problemaatiline. Erakoolide rahastus on praegu väga küsitav. Juriidiliselt tähendaks see hea
tahte lepingu ümbervaatamist. Kui on kasvõi 1 laps, kes ei soovi erakoolis õppida, peaks vald
samas kohas kaht kooli pidama.
Epp Välba: Omavalitsuse toetusest erakooli pidamiseks ei piisa.
Tambet Sova: Tääksis töötab täna 21 inimest ja kõik peaks siis MTÜ palgale võtma või
tuleks koondamistasusid maksta.
Epp Välba: Praegune tugipersonal ja abi kaoks siis ära.
Tambet Sova: Väga palju on küsimusi erakooli taotluse osas.

NB!  Kutsed  hoolekogu  liikmetele  ei  jõua  e-postiga  kohale!  Palun  panna  hoolekogu
koosolekute protokollid ka kooli kodulehele!

Järgmine koosolek toimub 24. mail 2016 kl 17.30 Sürgavere õppekohas. 
Teemad: õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava
konkursi  korra  ja  arenguvestluste  läbiviimise  korra  kinnitamine,  palgakorralduste
aluste korra kinnitamine, kokkuvõte avatud uste päevast. 

Koosoleku juhataja: Protokollija:
Evelyn Härm Aino Viinapuu
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