IISAKU GÜMNAASIUM
hoolekogu koosoleku protokoll nr. 3

Toimumisaeg: 01. veebruar 2018, kell 16.00-18.00
Toimumiskoht: Iisaku Gümnaasium
Koosoleku juhataja: Andrus Aamer
Osavõtjad: Annely Oone, Anne Jõgi, Eda Välimets, Heinar Juuse, Karl-Joosep Karp, Lilian Karp, Kristjan
Habakukk
Puudujad: Paul Kesküla
Koosolek toimus koos Alutaguse vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoniga: Marek Kullamägi, Annes Kingu,
Kärolin Kruut, Anneli Bogens, Siiri Pakkas, kutsutud: abivallavanem Kairi Soomer, Mäetaguse Põhikooli direktor
Veera Sibrik, Iisaku Kunstide Kooli direktor Pille Nagel, Tudulinna Põhikooli direktor Marika Valter, Alutaguse
vallavolikogu liige Madis Arm
Protokollija: Annely Oone
Lisa 1. Osalejate allkirjastatud nimekiri
Lisa 2. Kokkuvõte arutelust
Päevakord:
1. Arutelu Iisaku kooli gümnaasiumiastme tuleviku teemal.
Päevakorrapunkt nr 1
Arutelu Iisaku kooli gümnaasiumiastme tuleviku teemal.
A. Oone tutvustas õpilasesinduse poolt 23. jaanuaril korraldatud lastevanemate üldkoosolekul ja volikogu
istungil räägitust. A.Bogens täpsustas, et koolil on koolitusluba määramata tähtajaga ning selgitas näitena Järva
valla kolme väikese laste arvuga gümnaasiumite püüdlusi.
A. Oone tegi ettepaneku viia läbi rühmatöö arutamaks läbi erinevad gümnaasiumi tulevikuvalikuid. Otsustati
analüüsida kohest ja etapiviisilist sulgemist ning gümnaasiumi jätkamist. Leiti, et jätkamine tähendab vaid
gümnaasiumiastme arendamist olukorra parandamiseks. Enne rühmatööd hoolekogu positsioneeris ennast hääletades
100% Iisaku kooli gümnaasiumiosa jätkamise poolt.

Toimus rühmatöö. Rühmatöö arutelu tulemused Lisas 2.
1

Arutati gümnaasiumiastme jätkamise võimaluste üle. P.Palmet tegi ettepaneku arendada gümnaasiumiastmes
edasi tegutsevat korvpallikooli – Reinar Halliku Korvpalliakadeemia. Õppetöö ja korvpallitreeningute sidumisega
saaks gümnaasiumiastmest välja kujundada Eestis ainulaadne õppeasutus. See erisus annab võimaluse
õpilastel üle Eesti omandada Iisakus keskharidus ning läbi kvaliteetse treeningtöö professionaalsete treenerite
käe all saada heaks korvpalluriks. P.Palmeti hinnangul tuleks täpsem tegevuskava akadeemia käivitamiseks
hiljemalt aprilli lõpuks koolil välja töötada.
A.Aamer tegi ettepaneku arendada e-sporti, mis sisaldaks nii programmeerimist kui ka 3D printimist ning
partneriks võiks kaasata Playtech Eestit. K.-J. Karp tegi õpilasesinduse poolt ettepaneku arendada
loodusteemalist valdkonda (sh ökoloogia, rekreatsioon jmt).
Leiti, et gümnaasiumiastme arendamiseks tuleks vallavalitsusel koostada kontseptsioon, mis sisaldaks erinevaid
valikuid ja nende analüüsi, eesmärke (nt õpilaste miinimum- ja maksimumarv), eelarvet, logistikat ja
turundustegevusi.
O t s u s t a t i:
1. Ühehäälselt otsustati Iisaku kooli gümnaasiumiosa jätkamise poolt.
Sellega loeti päevakord ammendatuks ja koosolek lõppenuks.
Juhataja: ……………………………………………..
Protokollija: ……………………………………….....
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