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Päevakord:

1. Õpilasesinduse põhikiri. 

Huvijuht Siivi Tõnuri: ülevaade ÕE toimunust. Hoolekogu liikmetel oli võimalik tutvuda ÕE 

põhimäärusega. Saadetud tutvumiseks ka valla haridus- ja kultuurinõunikule, kes avaldas 

arvamust, et põhimäärus keeruline ja vajaks lühendamist. Siivi uurinud ka vabariikliku 

õpilasesinduste liidu kodulehekülge ja tutvunud sealse põhimäärusega. Põhimõtteliselt meie 

kooli oma sarnane.

Liis: õpilaste esindajana avaldas arvamust, et ei ole keeruline, täiesti mõistetav.

Siivi: põhimääruse täiendamise- parandamisega jätkatakse. Hoolekogu ettepanekud otse 

Siivile.

Reiko: saan aru, et ÕE aktiivne töö viibib, kuna valimised sügisel ja võtab aega, enne kui 

käivitub.

 Ettepanek: ÕE presidendi valimised läbi viia juba kevadel.

Reiko: kas ja kuidas on õppekohtade esindajad kaasatud ÕE töösse?

Siivi: seni on õppekohtades nn. õpilasaktiiv, kes aitavad kohapeal üritusi korraldada. On 

proovitud kaasata, kuid ei olnud tulemuslik.

Reiko: ühtsuse ja oma kooli tunde loomise eesmärgil tuleks mõelda ka õppekohtade 

aktiivsemate õpilaste kaasamisele.

Ene: on olnud aegu, kui Kildu õpilased osalesid valla noortevolikogu töös ja kooli esindasid 

seal just 5. ja 6. klassi õpilased. Väga positiivne kogemus!

Siivi: edaspidi mõelda sellele. Leida roll nendele lastele ja minu roll selles töös.

Vahur: ÕE tegevus siduda ka ettevõtlikkuse teemaga. Pakkuda võimalust kaasa lüüa ja 

otsustada.



Kokkuvõte: tegeletakse edasi põhimääruse parandamisega. Ettepanekud otse Siivile. Mõelda 

võimalusele valida ÕE president juba kevadel ja kuidas kaasata esinduse töösse ka 

väikekohtade õpilasi.

2. Suure-Jaani Kooli tegutsemiskohtade haldamine. 

Lembit: ülevaade Suure- Jaani halduse tegevusvaldkondadest (vesi, kanalisatsioon, mingil 

määral tänavavalgustus). Muudes küsimustes nõuandja rollis. Olemas ehitusmees.

Tulevikus mõeldav Suure- Jaani kooli hoonete haldamine Suure- Jaani halduse poolt, kui 

olemas vallapoolne finantseering.

Epp: sarnane Riigi Kinnisvarale. Kuue allasutusega majal üks haldaja, üks peremees.

Reiko: kes selle eest maksab?

Ardo: haldus võtaks maja haldamise enda valdusesse, kuid vald ei saanud panustada.

Reiko ettepanek: haldus võiks esitada oma nägemuse kondikavana, mida saaks edasi arutada.

Lembitu: tehakse eraldatud eelarve piires, aga kindlasti võib minna rohkem. Sõlmitakse 

kokkuleppeid kohalikega (nt. lumelükkamine). 

Ardo: jooksvate küsimustega peaks tegelema rahvamaja juhataja. Kui raha ei ole, tuleb teha 

taotlusi.

Lembitu: kui vaja, siis teeme. Vigade likvideerimise kiirus sõltub raskusastmest, kas kohe või 

järgmisel päeval või veidi hiljem.

Evelyn: tänan info eest ja tegeleme selle küsimusega edasi.

3. Suure-Jaani Kooli 2016. aasta eelarve hetkeseis. 

Kristjan: selle aasta eelarve hetkeseis rohkem kui kriitiline. Lisaväljaminekuid nõudis Kildu 

õppekoha kolimine Vastemõisa (ei arvestatud lisaseadmete paigaldust).  Keeruline omatulu 

täituvus. Eelmisel aastal saadi täis, selleks aastaks tõsteti. Saab täis, kui tõsta hinda.

Vahur: omatulu määra arvestamiseks tuleks võtta mitmete aastate keskmine ja selle põhjal 

paika panna.

Silver: tuleks määratleda kriteeriumid, mille alusel pannakse omatulu paika.

Epp, Kristjan: spordiakadeemia tundidega seotud kommunaalkulud kannab Suure- Jaani Kool.

Neid teenindav kokk samuti kooli palgal. Lisaraha ei kaasnenud.

Vahur: spordiakadeemiaga seotud kulutused tuleks kompenseerida. Kui suur on detsembriks 

eelarve puudujääk?

Kristjan: detsembriks majanduse vallapoolne miinus umbes 10 tuhat. Kildu avarii 2000, 

lisakütmine 2- 2,5 tuhat, kolimine 1000, omatulu miinus 3000.



Vahur: kas Kildu avarii likvideerimise katteks ei tehtud taotlust lisaeelarvesse?

Kristjan: pean tunnistama, et ei teinud.

Evelyn: tänan ülevaate eest. Ettepanek antud küsimuse raames: vaadata veelkord 

ringigraafikud üle.

4. Jooksvad küsimused

Heli: mida on kuulda kaugushüppekasti ja jooksuraja ehitusest? Kevadeks oleks neid kindlasti

vaja.

Krista: õueala kujundamise vahendeid projekti käigus kärbiti. Valla poolt lubati sellega 

tegeleda.

Vahur: veekeskuse tasuvus olematu, aga ikka soovitakse ehitada. Koolireformi käigus lubati, 

et eelarved ei kannata. Lepitakse ühtemoodi, tehakse muud.

Reiko: pudru pakkumisest koolis. Kas väikekohad ka kaasatud sellesse?

Epp: meie mõte oli seotud ainult suure majaga.

Reiko: väikekohad võiks ka katsetada, kui kokad nõus.

Lühike arutelu transpordirahade nappuse üle.

Reiko: transpordiabi saab küsida ka vanematelt. Oluline suhtlemine ja õpetaja fantaasia.

5. Hoolekogu tööplaani koostamine.

Antud punktini ei jõutud.

Evelyn: järgmise koosoleku aeg? Päevakorras jätkuvalt eelarve arutelu ja hoolekogu töökava 

koostamine.

Epp: detsembri alguses arengukava analüüs.

Otsus: Evelyn konsulteerib Tambetiga ja annab kirja teel tagasiside, millal toimub järgmine 

koosolek.
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