IISAKU GÜMNAASIUM
hoolekogu koosoleku protokoll nr. 2

Toimumisaeg: 08. jaanuar 2018, kell 17.00-19.30
Toimumiskoht: Iisaku Gümnaasium
Koosoleku juhataja: Anneli Bogens, Andrus Aamer
Osavõtjad: Annely Oone, Anne Jõgi, Eda Välimets, Heinar Juuse, Paul Kesküla, Karl-Joosep Karp,
Lilian Karp
Puudujad: Kristjan Habakukk
Kutsutud: Kairi Soomer, Tauno Võhmar
Protokollija: Annely Oone
Lisa 1. Koosolekust osavõtjate allkirjastatud nimekiri
Lisa 2. Ülevaade Iisaku Gümnaasiumist (kooli direktori esitlus)
1. Hoolekogu esimehe ja protokollija valimine
A.Bogens tegi ettepaneku valida uue hoolekogu esimees ja protokollija. Koosolekust osalejad
esitasid esimehe kandidaadiks Andrus Aameri ja protokollijaks Annely Oone. Esitatud isikud
olid nõus kandideerima.
Otsustati:
Ühehäälselt valida hoolekogu esimeheks Andrus Aamer ja protokollijaks Annely Oone.
Koosoleku juhatamist jätkast Andrus Aamer.
Otsustati kinnitada järgmine päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.

Iisaku gümnaasiumiastme jätkusuutlikkus alates 2018/19 õppeaastast
Ülevaade kooli juubeli ettevalmistutest
Hoolekogu rollist ja tööplaan 2018. aastaks
Arutelu nutitelefonide kasutamise praktikate muutmise kohta Iisaku Gümnaasiumis
Muud küsimused

1) A.Bogens tutvustas gümnaasiumi hetkeolukorda. Ta teatas, et täna õpib gümnaasiumiastmes 21
õpilast, kellest 10 õpilast 12. klassis. 10. ja 11. klassis võib õpilaste arv ka väheneda mõne lapse
võrra. Mujal gümnaasiumites õpib praegu rohkem lapsi kui omas koolis. 10 aastaga on
vähenenud õpilaste arv gümnaasiumiosas 51,2%, põhikooli osas on õpilaste arv vähenenud ca100
lapse võrra. Peale 9. klassi on õpilaste seas tendents mujale õppima minna (eelmisel aastal kõrge
osakaal 73%). Õpilaste esimene valik ei ole kodukool. See, mitu õpilast tuleb 10. klassi, selgub
alles augustikuu keskpaigaks.
Valikainetest pakutakse täna vaid riigikaitset. Bogensi sõnul on arutatud ratsaspordi kallakut,
kuid see jäi soiku, peamiselt raha pärast. Kooli direktor lisas, et madal õpilaste tase väljendub ka
madalamas riigieksamite tulemustes ning see loob koolile negatiivse maine. Koolis
korraldatavad üritused on suunatud peamiselt põhikoolile. Kooli poolt on poolteist aastat tagasi
koos õpilasesindusega käidud kooli tutvustamas ja tulemuseks oli 1 õpilane väljastpoolt Iisakut.

1

Koosolekul osalejate poolt esitati mitmeid argumente
- pooltargumendid: kodulähedus, kõik õpilased ei ole valmis 9. klassi lõpuks valikuid
tegema, ka nõrgemad saavad elus hakkama, intelligentsuse toetamine, gümnaasium
annab täiskasvanulikku hingamist, riigi poolt toetatud elamist ei ole (perede jaoks
probleem);
- vastuargumendid: nõrk gümnaasium ei toeta kogukonda, Illukal ja Mäetagusel
lastevanemad teadlikud, et tuleb teha valik põhikooli lõpuks, vähene õpilaste arv (alla 30)
pärsib nii õpilase kui kooli arengut üldiselt, madal akadeemilisus gümnaasiumiastmes, ei
saa pakkuda piisavalt valikaineid
P. Kesküla leidis, et otsustamisel on kolm valikuvarianti: jääb nagu on, sulgemine etapiviisiliselt
(10. klassi ei avata) ja korraga sulgemine.
Arutati kohese sulgemise korral vajalikke tegevusi. Sel juhul tuleb leida 10. ja 11. klassi
õpilastele edaspidi lahendus. K.Soomeri sõnul on vallal kompensatsioonimehhanismid olemas
ning ollakse valmis iga õpilase ja perekonnaga individuaalselt sel teemal suhtlema ja nõustama.
L.Karp arvas, et õpilasele tuleb anda võimalus kooliga eelnevalt tutvuda. K.-J.Karp märkis, et
valikud uute koolide näol on õpilastele Kohtla-Järve Järve Gümnaasium ja Avinurme, Jõhvi ei
ole.
A.Bogens teatas, et homme, 9. jaanuaril toimub koolis lastevanemate koosolek 8.-11. klassi
õpilastele ja lastevanematele gümnaasiumi jätkamise teemal. A.Aamer lisas, et õpilaste
haridusteed ei tohi ära lõigata. A.Bogens tutvustas õpetajate koormusi gümnaasiumiosa
äralangemisel.
Otsustati:
Võtta informatsioon teadmiseks. Kuulata ära laste ja lastevanemate seisukohad ja arutada
teemat edasi järgmisel koosolekul.

1) A.Bogens tutvustas vilistlaste kokkutuleku ettevalmistusi. Tähistatakse kooli 230. sünnipäeva
9. juunil. Kavandatakse üritust alustada päeval, külastatakse kalmistut, üles on pandud
näitused, pop-up kohvikud, saab käia lasketiirus, korraldatakse pallimänguvõistlus õpilaste ja
vilistlaste vahel, matk kontrollpunktidega, toimub pildistamine, õhtune kontsert ja tants.
Soovitakse välja anda kooli pildialbum.
Otsustati:
Võtta informatsioon teadmiseks.

2) Arutati ettepanekuid tööplaani koostamiseks. Ettepanekud olid järgmised:
- gümnaasiumiastme jätkamine;
- rahastamise ja personali kitsaskohad, sh tugiisikute puhul;
- juhtumipõhised haridusteemalised arutelud;
- sisehoovi projekt;
- liikluskorraldus kooli juures;
- kooli mänguplatsi olukord;
- kooli põhimääruse ülevaatamine;
- valideerimissüsteemi sisseviimise vajalikkus.
Otsustati:
Iga hoolekogu liige esitab enda poolt ühe arutamist vajava teema. Tööplaan kinnitada
järgmisel koosolekul.

3) A.Oone tutvustas uurimust koolides põhikooliõpilaste poolt vahetunni ajal nutitelefonide
praktikate kohta.
Vahetund peaks pakkuma lastele võimalust mõttetööst puhata ning taastada keskendumis- ja
tähelepanuvõime. Nutitelefoni vahetunnis kasutades tekib olukord, kus õpilased ei suuda tunni
alguseks mängudest enam välja tulla. Probleemiga kaasneb lisaks ka mitmeid teisi probleeme
nagu vähene liikuvus ja sellega seotud ülekaalulisus ja südame-veresoonkonna haigused,
rühiprobleemid, vähene sotsialiseerumine jne. Oone selgitas, et uurimuse käigus vaadeldi
olukorda ka Iisaku koolis. Selgus, et probleem oli koolis väga terav, kuid sel sügisel rakendatud
meetmed nagu spordivahetunnid spordisaalis ja mängudelauad uue korpuses toimivad väga hästi
ning vahetunnis ajal nutitelefonis olemist on väga vähe. A.Bogens lisas, et ta on ise mõelnud, et
ühe võimaliku meetmena võiks luua kooli telefoniputkad.
Otsustati:
Võtta informatsioon teadmiseks.
Sellega loeti päevakord ammendatuks ja koosolek lõppenuks.

Juhataja: Andrus Aamer

Protokollija: Annely Oone

