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Päevakord: 
1. Hoolekogu arvamuse avaldamine Suure-Jaani kooli õppekava muudatustele 2019/20 
õppeaastaks - tutvustab direktor Epp Välba
2. Hoolekogu arvamuse avaldamine Suure-Jaani kooli kodukorra muudatustele - 
tutvustab Epp Välba
3. Ülevaade ja kokkuvõte kooli õppeaastast -Epp Välba
4. Jooksvad küsimused

• Hoolekogu arvamuse avaldamine Suure-Jaani kooli õppekava muudatustele 
2019/20 õppeaastaks

Direktor on saatnud eelnevalt dokumendi muudatuste ja täiendustega hoolekogu liikmetele 
laiali ja hoolekogu on saanud sellega tutvuda. 

• MUUDATUS ÕPPEKAVVA
Tunnijaotusplaani muudatus II kooliastmes. 
5. klassis -  1 vene keele asemel eesti keel (funktsionaalse lugemisoskuse 
arendamine)
6. klassis  - 2 vene keele asemel 1 matemaatika ja 1 eesti keel (tasemetööks 
ettevalmistus)
Õpilasesindus tegi ettepaneku, et 5. klassi  vene keele tunnid oleksid II 
poolaastal.

• TÄIENDUSED ÕPPEKAVVA:
3.klassis  1 tund funktsionaalset lugemisoskust

• Lugemistugi 1-2 klassi õpilastele.
• Karjääriõppe integreerimine tunniplaani 1-9 klassile. 

Toimub arutelu.
ETTEPANEK:  Muuta punkti 2.2.17. Karjääriõpe
Karjääriõpe 1.-9. klassini
7.-8. klassis vabatahtliku tegevuses osalemine, ettevõtlusnädalast osavõtt, VANEMA töökoha 
külastus. 
Jätta ära sõna : vanema
Toimub hääletus. Kõik hoolekogu liikmed (13) on muudatusega nõus.
Pannakse hääletusele õppekava muudatused ja täiendused.
Toimub hääletus. Kõik hoolekogu liikmed (13) on muudatuse ja täiendustega nõus.



• Hoolekogu arvamuse avaldamine Suure-Jaani kooli kodukorra muudatustele.
• Märtsikuu hoolekogu koosolekul tegi hoolekogu ettepaneku lisada kooli 

kodukorda punkt, mis sätestab koostöö vanemaga keeruka olukorra 
lahendamiseks. Ettepanek oli lisada järgnev punkt: kehtestada kõnetund 
lapsevanemale, vajadusel kolmanda osapoole juuresolekul.  

Kuidas see täpsemalt kodukorras sõnastada ja millise punkti alla peaks 
käima?
Toimub arutelu.
SÕNASTUSE ETTEPANEK: Õpilase suhtes võib rakendada vestlustundi koos 
vanemaga, kuhu vajadusel kaasatakse kolmas osapool.
Lisada see punkt 15.6 alla.

• Nutiseadmete kasutamise keelamine koolis.
Ettepanek kooli poolt: Koolipäeva jooksul on nutiseadme kasutamine 
keelatud, v.a. tunni ajal õppe-eesmärgil.
Toimub arutelu.
Erinevad ettepanekud hoolekogult:

• 1-3 klassini keelatud nutiseadmete kasutamine koolis.
• Määrata, millistel vahetundidel tohib nutiseadet kasutada.

OTSUS:  Hoolekogu jätab koolile otsustada, milliselt see punkt kehtestatakse.
• On tekkinud probleem, kus osa õpilasi ei allu väljasõitudel, aktustel ja teistel 

üritustel õpetajatele. 
Kooli ettepanek: sellistel puhkudel rakendada meede, kus õpilane saab 
osaleda väljasõitudel, õppekäikudel ja aktustel lapsevanema juuresolekul.
Lisada see punkt 15.6 alla.

• Jätta kodukorrast välja punkt 12.5 Infokiri.
Infokirja enam ei ole, selle asemel on Stuudiumi kalender ja juhtkonna protokoll

Hoolekogu hääletab kõiki muudatuspunkte koos.
Toimub hääletus.

OTSUS: Hoolekogu on kõikide kodukorra muudatustega nõus (13 poolthäält).

• Ülevaade ja kokkuvõte kooli õppeaastast.
Epp Välba annab ülevaate õppeaasta kohta, mis on tehtud õpetajate arenguvestluste 
kokkuvõtetest. Toob välja 10 kordaminekut, 10 väljakutset ja 10 edasiarendamist 
vajavat teemat ning ettepanekud järgmiseks õppeaastaks.

• Jooksvad küsimused.
• Kooli kodulehel võiks olla õige hoolekogu liikmete nimekiri, hetkel on eelmise 

õppeaasta nimekiri.
• Hoolekogu protokollid pole kodulehel leitavad.
• Protokoll võiks olla kompaktsem, peaks sisaldama päevakorda, otsuseid, 

hääletustulemusi.
ETTEPANEK: Teha protokollid konkreetsemad ja panna kodulehele ülesse ning 
liikmete nimekiri uuendada.

Koosoleku juht: Protokollija: 
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