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Lisa 1. Koosolekust osavõtjate allkirjastatud nimekiri.
Päevakord:
1. Arvamuse andmine muudatusettepanekutele Iisaku Gümnaasiumi kodukorras.
2. Arvamuse andmine muudatusettepanekutele õpilaskodu kodukorras.
3. Logopeedi ametikoha puudumisest koolis.
4. Arvamuse andmine kooli 2021. aasta eelarve projektile.
5. Kokkuvõte 2019/20 õppeaastast, sh õppetööst eriolukorra ajal ja 2020/21 õppeaasta
algusest.
6. Muud küsimused.
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
1. Arvamuse andmine muudatusettepanekutele Iisaku Gümnaasiumi kodukorras.
Direktor K.Guljavin tutvustas muudatusettepanekuid kooli kodukorras. Muudatuste
tegemine on seotud sh järelevalve tulemuse ettepanekutega Mäetaguse kooli kodukorrale.
Ta selgitas, et perearsti terveks tunnistamine on suuline, mitte kirjalik ning õpilasel ürituste
korraldamise lubamisel kooli juhtkonna poolt teavitatakse sellest ka vanemaid. Hoolekogu
liikmed märkisid, et ehkki koolis on keelatud energiajoogid, on teada juhtumeid, kus
kohalikud kauplused seda siiski müüvad ka väiksematele õpilastele. Hoolekogu liikmed
leidsid, et tuleb pöörduda vallavalitsuse poole, kes sel teemal omakorda pöörduks kohalike
kaubandusettevõtete poole. Tehti ka ettepanek, et kontrollreide võiks teha kohalik
konstaabel.
K.Guljavin selgitas, et tugispetsialistide teenustele suunamine on koolis igapäevane ning
probleemidest ja mõjutusvahenditest teavitab õpetaja vanemaid Stuudiumi kaudu, vajadusel
võtab koheselt ühendust. Oluline muudatus on kodukorras, et koolist arvatakse välja ka
juhul, kui õpilasel on õppeaasta jooksul põhjuseta puudumisi summaarselt üle 15%
õppetundidest. Tehti ettepanek lisada hindamise peatükki 1.-2. klassi hindamise korraldus.
Ühe teemana arutati õpilaste üksteise filmimist, pildistamist ja postitusi sotsiaalmeediasse.
Leiti, et nii laste kui ka vanemate seas tuleb sel teemal teha selgitustööd. Kooli on
paigaldatud täiendavalt videovalve kaameraid ning kooli juhil ja haldusspetsialistil on videote
järelevaatamise õigus.
Otsustati:
-

Lisada hindamise peatükki 1.-2. klassi hindamise korraldus.
Kiita heaks kodukorra muudatusettepanekud.
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-

Pöörduda vallavalitsuse poole, kes omakorda pöörduks kohalike kaubandusettevõtete
poole juhtimaks tähelepanu sellele, et alaealistele on energiajookide müümine keelatud.

2. Arvamuse andmine muudatusettepanekutele õpilaskodu kodukorras.
Direktor K.Guljavin tutvustas muudatusettepanekuid õpilaskodu kodukorras. Viimati arutati
õpilasesinduse eestvedamisel teemat jaanuaris. Muudatuste tegemise tingis samuti
muutused õpilaskodu administratiivses koosseisus. Arutati uksekaartide kasutamist,
koristamist ja toitlustuse korraldamist ning riiete kuivatamise võimalusi. Tehti ettepanek
paigaldada spordisaali riietusruumi kuivatusrest.
Otsustati:
-

Kiita heaks õpilaskodu kodukorra muudatusettepanekud.
Paigaldada spordisaali riietusruumi kuivatusrest.

3. Logopeedi ametikoha puudumisest koolis.
Koolis puudub tänaseni logopeed. Koolis on selleks suur vajadus ja Tudulinna õpilaste
vanemad on pettunud, sest kooli sulgemisel lubas vallavalitsus kõikide tugispetsialistide
olemasolu Iisaku Gümnaasiumis. Tänaseks ei ole see lubadus täidetud ning kool on pidanud
liiga kaua ootama.
A.Oone selgitas, et augustis jõustus muudatus, mille järgi kõik haridusasutuste logopeedid
võeti tööle vallavalitsuse koosseisu. Kahjuks selle tulemusel ei ole olukord muutunud.
Vallavanema T.Võhmari sõnul pani vallavalitsus sel nädalal välja töökuulutuse, mille peale on
mõned huvilised ühendust võtnud. Vallavanema sõnul võib ka kool ise logopeedi otsida.
Kooli direktori sõnul on ka mõned töötajad püüdnud eriala õppima minna, kuid see pole
õnnestunud.
Hoolekogu liikmed ei olnud vallavalitsuse tegevusega tugispetsialistide leidmisel rahul, sest
otsingud on veninud liiga pikaks ning lapsed on jäänud ilma vajalikust abist.
O t s u s t a t i : Võtta informatsioon teadmiseks.
4. Arvamuse andmine kooli 2021. aasta eelarve projektile.
Direktor K.Guljavin tutvustas eelarve projekti. Suurenemine on toimunud eelarves seoses
toitlustuse korraldamise muutusega (toitlustust ei osteta sisse), veehinna tõus vallas 75%,
õpilaste arvu suurenemisega seotud kulude tõus (nt õppevahendid). Direktor selgitas, et
territooriumi haljastustööd teostab Alutaguse Haldus, vaid heki pügamine ja vana korpuse
juures väike haljasala on kooli vastutada. Investeeringutest on suurim õpilaskodu katuse
remont, inventarist spordisaali ja söökla varustus. Toimus arutelu toitlustuse korraldamise
teemal.
O t s u s t a t i : Kiita heaks kooli 2021. aasta eelarve projekt.
5. Kokkuvõte 2019/20 õppeaastast, sh õppetööst eriolukorra ajal ja 2020/21 õppeaasta
algusest.
Direktor G.Kuljavin edastan hoolekogu liikmetele kirjaliku kokkuvõtte. Hoolekogu liikmed
otsustasid tutvuda materjalide iseseisvalt.
O t s u s t a t i : Võtta informatsioon teadmiseks.
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6. Muud küsimused.
A.Oone juhtis tähelepanu sellele, et kooli arengukava kehtis kuni 2019. aasta lõpuni. Direktor
G.Kuljavini sõnul on arengukava ettevalmistamisel ning seda on ühiselt arutatud kooli
töötajatega. Hoolekogu esimees märkis, et vastavalt seadusele tuleb kooli arengukava
valmistada ette koostöös sealhulgas hoolekogu, õpilasesinduse, õppenõukogu ning
ekspertidega koolist või väljastpoolt kooli. Valminud arengukava saadetakse arvamuse
andmiseks hoolekogule. Hoolekogu soovib arengukava laiemat arutelu lastevanematega,
seda peaksid arutama õpilased nii õpilasesinduses kui ka koos hoolekoguga.
O t s u s t a t i : Kool korraldab arengukava arutelu lastevanematega.
Sellega loeti päevakord ammendatuks ja koosolek lõppenuks.
Juhataja/protokollija: A. Oone (allkirjastatud digitaalselt)
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