IISAKU GÜMNAASIUM
hoolekogu koosoleku protokoll
Toimumisaeg: 7. september 2021, kell 17.00-19.00
Toimumiskoht: Iisaku Gümnaasium
Koosoleku juhataja: Annely Oone
Osavõtjad: Annely Oone, Eda Välimets, Heinar Juuse, Anneli Kollo, Mait Samuel, Külli Guljavin (kooli
direktor)
Puudujad: Tauno Võhmar, Helen Allika, Jüri Moor, Tõnu Jaanipere, Ott Mutika, Darja Reinova
Protokollija: Annely Oone
Lisa 1. Koosolekust osavõtjate allkirjastatud nimekiri.
Lisa 2. Hoolekogu töö kokkuvõte.
Päevakord:
1. Ülevaade alanud õppeaastast
2. Kokkuvõtete tegemine hoolekogu tegevusest üldkoosolekule
3. Muud küsimused
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
1. Ülevaade alanud õppeaastast
Kooli direktor K.Guljavin teatas, et koolis õpib täna 195 õpilast (9 õpilast enam kui 2020/2021
ja 51 õpilast enam kui 2018/2019 õppeaastal), nendest gümnaasiumis 51 õpilast (5 õpilast
enam kui 2020/2021 ja 23 õpilast enam kui 2018/2019 õppeaastal). Põhikooli astmes on
suurenenud laste arv aastatega, sh Tudulinna kooli sulgemise järgselt, aga ka tullakse õppima
mujalt maakonnast.
Gümnaasiumis töötab kokku 44 töötajat, neist 32 on pedagoogid ja 12 tehniline personal.
Pedagoogidele kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele vastab 18 pedagoogi, kokku õpib
magistriõppes 7 õpetajat. Sel õppeaastal alustas tööd 4 uut õpetajat.
Uuel õppeaastal on avatud 4 väikeklassi, kus õpivad õpilased, kes on jaotatud klassidesse
järgides Rajaleidja poolt antud juhiseid. Tugispetsialistidest jätkab tööd sotsiaalpedagoog ja
tööd on alustanud eripedagoog. Endiselt on suur vajadus logopeedi teenuse järele ja
psühholoogilist nõustamist vajavad nii õpilased, lapsevanemad kui ka õpetajad. Direktor andis
ülevaate projektidest, huviringidest ja alanud õppeaasta üritustest.
12+ vanuses õpilasi on koolis 121, neist 58% vaktsineeritud või põdenud ja 33%
vaktsineerimata, 9% kohta info puudub. Töötajatest on vaktsineeritud 86% ja vaktsineerimata
14%.
O t s u s t a t i : Võtta informatsioon teadmiseks.
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2. Kokkuvõtete tegemine hoolekogu tegevusest üldkoosolekule
Hoolekogu esimees A.Oone tegi ülevaate hoolekogus 3 aasta jooksul arutatud teemadest: on
antud arvamus seaduses ette nähtud kooli dokumentidele, aga ka arutatud erinevaid
päevakajalisi teemasid (sh tugispetsialistide puudumine, hindamine).
Arutati ettepanekuid uuele hoolekogu koosseisule: aidata kaasa gümnaasiumiosa säilimisele
ja arendamisele, tugispetsialistide puuduse lahendamisele kaasaaitamine ja kooli fondi
asutamine toetamaks kooli algatusi.
O t s u s t a t i : A.Oone koostab hoolekogu töö kokkuvõtte ja esitab selle üldkoosolekul
14.10.2021. (Lisas 2)
3. Muud küsimused
A.Oone tõstatas teemad, mida soovisid arutada hoolekogu liikmed ja lapsevanemad.
Toitlustuse osas uuriti, kas õpilaskodus elavate õpilaste toidu portsioneid oleks võimalik
suurendada. Direktori sõnul on ta soovitanud köögil jälgida, et kõigile jaguks ning jälgitakse, et
kõik saaks söönuks. Toidu kvaliteedi üle ei ole nurisetud. Allergikute puhul tuleb teavitada
kööki, et nad teaksid lastele õiget toitu pakkuda.
3.klassi lastevanemate poolt juunis tõstatatud probleemiga on tegeletud, õpilane on
paigutatud väikelassi, sh õpib eraldi inglise keelt. Logopeedi ei ole koolil tänaseni.
Vallavalitsuse lubatud nn rahunemisklassi jaoks vallavalitsus vahendeid eraldama ei olnud
nõus, kooli poolt koostatakse eraldi taotlust ühele fondile.
Kooli kommunikatsiooniga on aktiivselt tegeletud, sh viitadega. Viimaste osas oli vallavalitsus
nõus paigaldama suunavad viidad ainult õpilaskodu ja söökla tee otsa. Vallavalitsus on
keeldunud alates 2019. aastast maantee äärde suurema reklaami paigaldamise, aga ka
kooliala skeemi ülespanemisest (kavandid ja skeemid on koolil valmis).
Spordisaali põranda probleemide lahendamisel on kasutusele võetud erinevaid meetmeid.
Peamine mure on, et koolil ei tööta korrektselt ventilatsioon. Selgub, et täisvõimsusel
ventilatsiooni tööle panekuks ei ole piisavalt ampreid, vallavalitsus ei ole tänaseni olukorda
lahendanud.
Hoolekogu liikmeid leidsid, et vallavalitsus ei ole olnud koolile hea peremees.
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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