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Koosoleku algus 17.45
Koosoleku lõpp 20:30
Koosolekut juhtis Evelyn Härm
Protokollis: Eneli Kaugerand
Kohal viibisid: Ene Adams, Evelyn Härm, Eneli Kaugerand, Urmas Kibe, Merilin Luuk, Vika 
Parts, Arnold Pastak, Silver Simuste, Reiko Sülla
Puudusid: Meelis Issak, Marlen Silm, Vahur Vingisaar
Osalesid: Claid Ježov, Elle Jänes, Mari Kase, Liivi Lindemann, Krista Prinzmann,Jüri Sulg, 
Epp Välba 

Päevakord:
• Eelarve arutelu. Hetkeseis. Hoolekogu taotlus volikogule seoses 

(lisa)investeeringutega õppekohtades. 
• Õppekohtade analüüs ning arenguarutelu koos õppekohtade juhtidega.
• Jooksvad küsimused.

Koosolekut on juhatama määratud Evelyn Härm ning Marlen Silma puudumise tõttu valiti 
ühehäälselt protokollima Eneli Kaugerand.

• Eelarve arutelu, hetkeseis. Hoolekogu taotlus volikogule seoses 
(lisa)investeeringutega õppekohtades

Suure-Jaani Kooli haldusjuht tegi ülevaate lisaeelarve taotluse nimekirja kohta ja ootab 
Hoolekogu ettepanekut, millised asjad võiks lisarahataotlusena vallavolikogusse minna.
Õppekohtade esindajada annavad ülevaate õppekohtade lisarahataotluses toodud asjade 
vajalikkuse kohta. Jätkub sisuline arutelu hoolekogu liikmete ning osalejate vahel.
Jüri Sulg: Tääksil on kindlasti vaja jalanõude riiulit, kuid WCboiler võib ka olemata olla. 
Väga vajalik on klaveri häälestamine.
Epp Välba: Boiler on Terviseameti ettekirjutus.
Evelyn Härm: Eelarve muutmiseks on võimalik on läbi volikogu liikme teha ettepanek, kuid 
see peab olema tasakaalustatud.
Elle Jänes: Triikimislauda on väga vaja ning ka projektor ja külmkapp on vajalikud. Kõlarid 
on üks komplekt olemas, kuid teist oleks vaja.
Krista Prinzmann: Vastemõisa õppekoht sooviks põrandaid, õmblusmasinaid, mänguväljakut. 
Loobuda võiksime lintlihvist. 
Claid Ješov; Keldri remont Vastemõisas on väga oluline.
Reiko Sülla: Miks sellega kool peab tegelema? Keldris on ju ka saun, mis tekkitab niiskust.
Epp Välba: Kool kasutab neid ruume kõige rohkem ja kahjustused mõjutaksid kõige rohkem 
lapsi. Suure-Jaani õppekohas on probleemikoht toidujääkide tagastamine, mis nõuab 
lahendamist.

ETTEPANEK: Hoolekogu teeb vastavalt õppekohtade soovidele toetava taoluse Põhja-
Sakala vallavalitsusele 2018. aasta eelarves lisainvesteeringute vajadustega arvestamiseks.

OTSUSTATI: Hoolekogu teeb Põhja-Sakala vallavalitusele taotluse 2018. aasta eelarves 
Suure-Jaani Kooli lisainveteeringute soovidega arvestamiseks jägnevalt:



Tääksi õppekoha vajadused: jalanõude riiul 200.-, Klaveri häälestamine 100.-, värviprinteri 
toner 308.-
Sürgavere õppekoht: projektor 661.-, triikimislaud 50.-, arvuti kõlarid 50.-
Vastemõisa õppekkoht: põranda vahatamine 471.90, mänguväljak 8316.-, keldri seinte 
niiskuskahjustuste likvideerimine 2960.-, õmblusmasin 459.99, võnksaag 322.15.
Suure-Jaani õppekoht: tagastuskärud 1865.32, turvakaamerad 488,85, kooli vestid 1. klassi 
tulevatele lastele, dokumendikaamerad 1196.-, projektorid 6243.69, tööõpetusvahendid 1000.-
Eraldiseisva küsimusena palub hoolekogu käsitleda Vastemõisa mänguväljaku rajamist ning 
ja seintel niiskuskahjustuse likvideerimist Vastemõisas õppekohas.

• Õppekohtade analüüs ning arenguarutelu koos õppekohtade juhtidega.
Evelyn Härm loeb ette Vahur Vingissaare kirja, kus viimane palub selgitusi õppekohtade 
analüüsi kohta.

Epp Välba tutvustab õppekohtade analüüsi, tuues välja kolm aspekti:
1) Kvalifikatsioonile vastav kaader – inimesed peavad olema väljaõppinud (ülevaade 
õppekohtades mittekvalitseeritud õpetajate koormustest).
2) Ressurss keskmiselt ühe lapse õpetamiseks. 
3) Riikliku õppekava täitmise võimalikkus.
Elle Jänes: Kas kaadri numbrite hulgas on ka logopeed, keda me jagame lasteaiaga?
Epp Välba: Logopeedi ei ole nende hulgas.
Reiko Sülla: Kas kulu arvestuse sees on ka töötajate sealhulgas õpetajate palgad?
Epp Välba: Arvestuses on kõik palgad, mis tulevad valla poolt. Õpetajate palgad on eraldi 
tabelis, käesolevas tabelis on kokad, koristajad jms.
Urmas Kibe: Spordiakadeemia kulu on kuidagi fikseeritud või on see kõik kooli kulu?
Arnold Pastak: Spordiakadeemial on leping vallaga, kuidas see täpselt on fikseeritud seda ei 
oska hetkel öelda. Omatulu on juba arvestatud.
Epp Välba Võetud on õppekoha eelarve ning jagatud laste arvuga.
Anti ülevaade klaaside liitmisest õppekohtades, eeldavatest lastest ja tegelikult kooli jõudnud 
lastest. Järgnes arutelu analüüsi protsessist. Vallavalitsus on algatanud arutelu koolivõrgu 
korrastamise kohta.
Urmas Kibe: Kuhu see tabel viima peaks?
Liivi Lindemann: Vallavalitsuses paluti ülevaadet. Ettepanek 30. juunist 2018 – sulgeda 
Tääksi ja Sürgavere I ja II kooliaste.
Jüri Sulg tutvustab lapsevanemate küsitluse tulemusi. Näidatud laste prognoos aastani 2024, 
mil võiks Tääksi koolis käia 39 last.
Reiko Sülla: Vald võiks teha küsitluse kooli tulevate laste vanematel. Milline on number, et 
me unustaks sulgemise? Võibolla oleks mõistlik koguda lähiaastatel kooli tulevate laste 
vanematelt allkirjad, et nad oma lapse kohalikku kooli panevad.
Liivi Lindemann: 60 on arv, millega tasuks kool lahti hoida.

Vestluse käigus leiti, et õppekohtade säilimise eest peaks võitlema õppekohtade juhid ja 
lapsevanemad. Info peab jõudma kogukondadeni.

ETTEPANEK: Enne otsuste tegemist tuleb korraldada lastevanemate koosolekud. 

3. Jooksvad küsimused
Urmas Kibe: Miks hindamissüsteemi ja semestri-trimestri süsteemi muudetakse pidevalt ning 
miks hindamislehed on kolm lehekülge pikad?
Mari Kase: Olustvere koolis on sama, mis meil. Me ühtlustasime seda riikliku õppekavaga. 
Algselt puudus julgus teha suur muutus. 
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