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Päevakord:

1. Suure-Jaani Kooli põhimääruse muudatuste arutelu.
Epp: Praegune põhimäärus ei kajastanud alusharidust ning need muudatused on nüüd sisse 
viidud. Palju on räägitud, kuidas nimetada väiksemaid õppekohti – kas need on tegevuskohad,
tegutsemiskohad või õppekohad. 
Aino: Põhimääruses peaksid need olema kõik läbivalt ühtselt, praegu on 3-s variandis neid 
nimetatud. 
Ardo: Seaduse järgi on õige tegutsemiskoht. 
Epp: Siis muudame kõik ühtselt ära TEGUTSEMISKOHAKS.
Epp: Veel on olnud teemaks, kuidas hakata nimetama Kildu tegutsemiskohta, kui see asub 
nüüd Vastemõisas. On ettepanek, et kõik tegutsemiskohad kirjutada põhimäärusesse asukoha 
põhiselt – Suure-Jaani Kooli tegutsemiskohad asuvad Vastemõisas, Sürgaveres ja Tääksis. 
Aino: § 9 3. punkt on kirjas laste/õpilase. Palun muuta ka see läbivalt ühteks, et mõlemad 
sõnad on korraga ainsuses (lapse/õpilase).
§ 21 (4) Õppealajuhataja asemel tuleks kirjutada õppejuht, ka § 30. on vaja see muuta
        (5) Maha võtta klassi-ja aineõpetajad, jätta ainult õpetaja, sest lasteaedades ei ole 
aineõpetajaid. 
Ardo: Põhimäärus ei pea kajastama tervisenõukogu ja õppenõustamiskomijoni. Soovitan § 27
ja 28 maha võtta. 

OTSUS: Parandatud versioon saata hoolekogule 26. septembriks, siis jõuab ka enne volikogu 
üle vaadata vallavalitsus ja kultuuri-ja hariduskomisjon. 

2. Uusõppeaasta – rõõmud ja mured.
Epp: Rõõme on palju. Personali osas Suure-Jaanis on kõik õpetajad olemas, hetkel on puudu 
veel kokk, aga kandidaat on olemas. 
Tääksi ja Sürgavere tegutsemiskohtades on personal olemas.
Vastemõisas on hetkel puudu inglise keele õpetaja, kandidaat on olemas, on käinud ka juba 
proovipäeval. 
Mari: Meil on sellel aastal seisukoht, et õpetajatel ei ole rohkem koormust kui 1.0, et ei oleks 
ülekoormust. Murekoht on see, et väikestel tegutsemiskohtades käivad lisaks aineõpetajad, 
kes ei saa koormust täis, samas kui õpetajate koguarv on suur.
Epp: Eelarve on pingeline. On olnud palju segaseid väljaminekuid seoses Vastemõisa 
küttekuludega. 



Ettekirjutused on olnud piksekaitsetega Tääksis ja Sürgaveres – need oleme nüüd ära 
lahendanud. Kindlasti peame tegema valda lisarahataotluse.
Oleme oma ressursist remontinud ära Suure-Jaanis muusikaklassi, mis oli väga halvas seisus. 
Halduse abiga on renoveeritud poiste pesuruumid ning ka võimla katus ei lase enam läbi. 
Tääksis on üks osa koolimajast korda tehtud Tääksi Spordiakadeemia poolt õpilaskoduks. 
Sürgaveres on küll lapsi vähe, aga koolimaja ruumidesse on koondunud ka külaselts, 
kultuurimaja ja jaanuarist 2017 kolib sinna ka raamatukogu. 
Tambet: Kas kool peaks tegelema hoonete haldamisega?
Epp: Meie põhiülesanne peaks olema ikka õppetöö korraldamine. 
Tambet: Majade haldamisega võiks tegeleda Suure-Jaani Haldus.
Ene: Et operatiivsus säiliks, peaks mõned haldamisega seotud ülesanded jääma ka koolile. 
Tambet: ETTEPANEK: Vallavalitsusele ja volikogule teha märgukiri, kes peaks tegelema 
majade haldamisega.

3. Suunad 2016-2017 õppeaastal.
Mari: 
 Jätkame KIVA kooliga. Ühe aastaga ei anna veel õiget pilti, et näha, kuidas on 

mõjunud.
 Õpetajate digipädevus, koostöö tunnid
 HITSA koolitused õpetajatele.
 Õpetamine tasemerühmades ja lõimimine loodusainetes. Seda saab teha ainult Suure-

Jaanis, kus on piisavalt õpilasi ja on paralleelklassid. 
 Võõrkeele tundide lisamine. Suurendatud on inglise keele tundide arvu. Karjääriõpetus

on läbiv kogu kooliaja ja tunniplaani. 
 Suure-Jaanis on juurde tulnud 2. klassile informaatika.
 Uus projekt „Ettevõtlik kool“ – õpetajatele on toimunud 2 koolitust. Tulemusi 

mõõdetakse kevadel. 
 5 minuti tunni jälgimine – juhtkond käib ette teatamata tunde vaatamas. 

Ene: Meil on koolimajas 2 tahvelarvutit ja oleme saanud koos laste nutitelefonidega palju asju
ära teha. Vajaksime uuest aastast koolile läptoppe, et saaksime lastele õpetada ka tekstitöötlust
ja erinevaid programme.

Siivi: Huvitegevuse kohapealt on olnud väga hea koostöö algklasside aineühendusega ja 
jätkame kindlasti koostööd. Proovime ka sellel õppeaastal väiksemates tegutsemiskohtades 
ülekoolilisi sündmusi läbi viia, kuigi logistika on sageli keeruline ja transport kulukas. 
Huviringid: Sürgaveres toimuvad samad huviringid, mis eelmisel õppeaastal. 
Vastemõisas on suurem rõhk pandud mudilaskoorile ja rahvatantsule, kuna on laulu-ja 
tantsupeo aasta.
Tääksis on lisandunud ettevõtlusring ning ära on jäänud tantsuring. 
Suure-Jaanis on vahetunud draamaringi juhendaja, kelleks on Andres Oja. Suur rõhk on ka 
kooridel. 
Õpetaja Liis Schasmini asemel annab aeroobikat Marge Jänes ja korvpallitreeneriks räägime 
läbi Viljandi spordikoolis korvpallitreeneriga, kes annab ka vanemale astmele korvpallitrenne.
Saaliaegadega on hetkel väga keeruline seis, kuna treenerid ei tee koostööd ja kokkuleppele ei
jõua. Spordiakadeemia on praegu soovinud väga palju aegu koolisaali ja põhikooli osa 
kannatab selle all väga. Lisaks on vaja ka täiskasvanute trenniajad ära mahutada. 
Reiko: Tuleks ikka arvestada sellega, et Suure-Jaani United jalgpallitrennis on üle 70 lapse ja 
nad on näidanud väga häid tulemusi. Seal mängivad ka Eesti meistrid – neile tuleks ikka vastu
tulla. Nii suurt laste arvu on väga keeruline mujale transportida. 



Siivi: Lisaks on tulnud robootikaring, mida juhendab Margus Mikkor. Toimub Tääksis ja ka 
Suure-Jaani Huvikooli ringina.

Evelyn: Teen ettepaneku ülejäänud päevakorrapunktid lükata järgmisesse koosolekusse, 
selleks ajaks on ära toimunud ka kooli üldkoosolek. 
Tambet: Vaatame üle ka paar punkti õpilasesinduse põhimäärusest. 
Juhatuse ülesannete punktis peaks olema: Juhatus viib ellu SEADUSEGA KOOSKÕLAS 
OLEVAID otsuseid.
Vahur: Ka juhatuse liikmete arvu ei leidnud ma põhimäärusest. See peaks olema ka ära 
määratletud, vähemalt vahemik.

Muu info: 

Mari: Novembris korraldame koolis 16-17 aastastele noortele valimiste simulatsiooni. 
Epp: Plaan on kokku kutsuda lastevanemate kolleegium – igast klassist üks lapsevanem ja 
üks varu lapsevanem. Vajalik selleks, et saaks rohkem vanemate ideid ja suuremat koostööd 
teha. 

Evelyn: Järgmine koosolek toimub 3.oktoobril kell 17.30 Vastemõisa tegutsemiskohas. 
Päevakorras hoolekogu tööplaan. Palun mõelda selleks ajaks, mis seal peaks olema.
Tambet: Üks teema võiks kindlasti olla klassijuhataja töö, väljasõidud jms.

Koosolekut juhatas Protokollis
Evelyn Härm Marlen Silm


