IISAKU GÜMNAASIUM
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Koosoleku juhataja: Annely Oone
Osavõtjad: Annely Oone, Eda Välimets, Mait Samuel, Tõnu Jaanipere, Anneli Kollo, Helen Allika,
Heinar Juuse, Darja Reinova, Külli Guljavin, Kairi Hõbemeri
Puudujad: Tauno Võhmar, Ott Muttika, Jüri Moor
Protokollija: Annely Oone
Lisa 1. Koosolekust osavõtjate nimekiri
Päevakord:
1. Arvamuse andmine Iisaku Gümnaasiumi arengukava projektile.
2. Arutelu distantsõppe teemal.
3. Muud küsimused.
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
1. Arvamuse andmine Iisaku Gümnaasiumi arengukava projektile.
Hoolekogu esimees A.Oone tutvustas hoolekogu poolt õpilaskodu ja õpetajate majutusega
seotud ettepanekud arengukavasse:
- õpilaskodu ruumide laiendamine ja uuendamine;
- õpetajatele ja tugispetsialistidele õpilaskodu ruumides külaliskorterite rajamine ja
pakkumine;
- õpetajatele ja tugispetsialistidele valla korterite üürimine;
- õpetajatele ja tugispetsialistidele valla majutusettevõtetes majutuse kompenseerimine.
Toimus arutelu õpilaskodu majutuse laienemise ja õpetajate majutusvõimaluste teemal.
Abivallavanem K.Hõbemeri lisas, et uue vallavamaja ehitusega vabanevad Iisaku kortermajas
ruumid, mida on võimalik ümber ehitada korteriteks.
Direktor K.Guljavin tutvustas erinevaid projekte, milles kool osaleb. K.Guljavin selgitas, et
gümnaasiumiastmes korvpalli kõrval on võimalus valida erinevaid valikaineid, kus õpilaste
arvu piiranguid ei ole ning korvpalli kõrval on plaanid arendada ka võrkpalli. Direktor lisas, et
esitas valla arengukava muudatusena vallavalitsusele kooli arengukava projekti eelnevalt
tulnud ettepaneku koolimaja uue energiasäästliku õppehoone projekteerimiseks ja
ehitamiseks.
Otsustati:
-

Teha ettepanekud arengukavasse õpilaskodu ja õpetajate majutuse ossa.
Anda heakskiit Iisaku Gümnaasiumi arengukava projektile.

2. Arutelu distantsõppe teemal.
Direktor K.Guljavin kirjeldas kooli õppetegevust distantsõppe ajal. Ta leidis, et parim abi täna
on toetus ja hea sõna õpetajatele. Tehnilistes küsimustes on nii õpetajate kui ka õpilaste
jaoks vahendid leitud. K.Hõbemeri lisas, et vallavalitsus soetas veebikaameraid juurde.
Õpetaja E.Välimetsa hinnangul muutub õppetegevus kriitiliseks, kus lapsed ja õpetajad
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hakkavad väsima, aprilli keskel. K.Guljavin tõi välja, et ekraanid väsitavad silmi ning
kavandatakse ekraanivabu päevi. Õppetegevuses on peamiselt täna tunnitööd, va üksikud
õppeained, kus tuleb ka kodutöid teha. Tunnitööd näeb ette ka koolis kehtestatud
distantsõppe kord. Direktori sõnul on koolis igas klassis 1-2 last, kellel on õppetöös
probleeme. Need lapsed kutsutakse 1 päevaks koolimajja. Plaanitakse koolimajja kutsuda ka
abituriendid oma lõpueksameid ja proovieksameid tegema.
A.Oone uuris, millist abi võiksid täna pakkuda hoolekogu ja lapsevanemad koolile. K.Guljavini
sõnul saadakse täna hakkama. A.Oone julgustas hoolekogu kaasama nõu ja jõuga.
Otsustati:
-

Võtta informatsioon teadmiseks.

3. Muud küsimused.
D.Reinova uuris üleminekueksamite kohta. Direktori sõnul on üleminekueksam aineõpetaja
korraldada.
K. Guljavin lisas, et kool kavandab kooli vastuvõtudokumente hakata vastu võtma ekeskkonnas. Abivallavanem K.Hõbemeri sõnul arutatakse vallavalitsuses e-keskkonna
kasutussevõtmist kõikides valla haridusasutustes.
A.Kollo uuris õpetajate vaktsineerimise kohta. K.Guljavin selgitas, et enamus õpetajatest kui
ja töötajatest on vaktsineeritud. Vaktsineeritutel on mõnedel esinenud ka kõrvalmõjusid.
Kokku on koolis haigestunud ja läbi põdenud 2 õpetajat.
O t s u s t a t i : Võtta informatsioon teadmiseks.

Sellega loeti päevakord ammendatuks ja koosolek lõppenuks.
Juhataja/protokollija: A. Oone (allkirjastatud digitaalselt)
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Lisa 1

IISAKU GÜMNAASIUM
hoolekogu koosolek
22. märts 2021

OSALEJAD:
Annely Oone
Eda Välimets
Mait Samuel
Tõnu Jaanipere
Anneli Kollo
Helen Allika
Heinar Juuse

Puudusid: Tauno Võhmar, Ott Muttika, Jüri Moor
Külalised: Külli Guljavin, Kairi Hõbemeri

Kinnitan hoolekogust osalejate nimekirja õigsust.
Juhataja/protokollija: A. Oone (allkirjastatud digitaalselt)
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