IISAKU GÜMNAASIUM
hoolekogu koosoleku protokoll nr 1.1-9/2

Toimumisaeg: 5. veebruar 2019, kell 17.10-19.30
Toimumiskoht: Iisaku Gümnaasium
Koosoleku juhataja: Annely Oone
Osavõtjad: Annely Oone, Eda Välimets, Heinar Juuse, Aili Reiman, Tauno Võhmar, Tõnu Jaanipere,
Aulis Paal, Kristiina Kortin, Merike Vaarmets
Puudujad: Darja Reinova, Robin Reest
Protokollija: Margot Puštšenko
Lisa 1. Koosolekust osavõtjate allkirjastatud nimekiri
Päevakord:
1. Hoolekogu tööplaani koostamine.
2. Vastamine hoolekogule saadetud pöördumistele.
3. Muud teemad.
Päevakord kinnitati ühehäälselt.

1. Hoolekogu tööplaani koostamine.
1.1 Arutati ettepanekuid hoolekogu tööplaani koostamiseks. A. Oone juhtis tähelepanu, et tööplaani
tuleb arvestada kooli erinevate dokumentide kooskõlastamist. K. Guljavin rääkis, et kool osaleb
Tartus Intellektika 2019 messil 8. veebruaril 2019 koos treenerite ja korvpallipoistega. Lisaks on kavas
Alutaguse valla koolide ning Jõhvi Põhikooli ja Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi 9. klasside õpilastega
läbi viia kohtumispäev (avatud uste päev) Iisaku Gümnaasiumis.
K. Guljavin juhtis tähelepanu sellele, et väljastpoolt valda inimesed ei tea kooli asukohta. A. Oone
lisas, et viidasüsteem tuleb korda teha, et kool oleks paremini nähtav ning kooli koduleht tuleb teha
elavamaks.
Arendusettepanekutena käisid läbi veel:
1) loodusainete labori väljatöötamine, mida saaks kasutada kõik vallasisesed koolid;
2) laagrite pakettide koostamine, mida oleks võimalik suvel ja vaheaegadel müüa (ruumide rentimine
suveperioodil ning selleks ajaks pakettide koostamine (nt laagrid, teemapäevad, ülikoolidele
tudengitele praktikumide läbiviimiseks jne));
3) peredega ühisürituste korraldamine, mille eestvedajaks oleks hoolekogu;
4) lastevanemate foorum (näiteks Stuudiumis), kus vanemad saaks kiirelt oma küsimustele vastuseid
ja probleemidele lahendusi;
5) erinevate turniiride korraldamine;
6) kooli esindamine vallasisestel laatadel;
7) koostöö kohalike ettevõtetega;
8) vajadus võtta tööle turundusjuht;
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9) ajurünnak koos lastevanematega teemadel kuidas kooli turundada ja kuidas kooli mainet
parandada.
A. Oone tegi ettepaneku korraldada 22. veebruaril 2019 kell 17.00-19.00 avatud koosolek
lastevanematega, et tulla appi oma ideedega kooli parema kommunikatsiooni korraldamiseks ning
selle kaudu maine tõstmiseks. Koosoleku viib läbi M. Vaarmets.
O t s u s t a t i : 22. veebruaril 2019 kell 17.00-19.00 korraldada koolis ajurünnak kooli
paremaks turundamiseks. Ajurünnakule kutsutakse lapsevanemad ja vilistlased. Ajurünnaku
viib läbi M. Vaarmets. Otsus oli ühehäälne (8 poolthäält).
1 . 2 A. Oone tegi ettepaneku, et A-võõrkeel võiks alustada 2. klassist (nt huviringina) ning B-võõrkeel
võiks alustada aasta varem (käesoleval hetkel alustatakse B-võõrkeele õppimist 6. klassist) ja olla siiski
valikuline (saksa ja vene keel). Käesoleval hetkel on enamuses klassides B-võõrkeel vene keel. E.
Välimets jagas infot, et koolis on õpetajatel valmisolek õpetada koduse vene keelega õpilastele eesti
keelt, aga ka alustada inglise keele õpet aasta varem. Õpilased on vastuvõtlikumad keelte suhtes
oluliselt varem, kui praegune õppekava keeleõppe alustamist ette näeb.
O t s u s t a t i : Teha koolile sellekohane ettepanek, et A-võõrkeel võiks alata 2. klassis ning
B-võõrkeel samuti varem. Otsus oli ühehäälne (8 poolthäält).
1 . 3 A. Oone tutvustas lastevanematelt vormi kaudu laekunud ettepanekuid ja kitsaskohti. Kaks
ettepanekut puudutasid vajadusest tagada kooli tugiteenuste kättesaamist, eelkõige logopeed ja
eripedagoog. T. Võhmar tõi välja, et probleem on selles osas ka teistes valla koolides ning juhtis
tähelepanu Tartu Ülikoolis pakkuma hakatava logopeedi kaugõppe magistriõppekavale. Siinkohal
küsis E. Välimets, kas vald toetab õppima minejaid. T. Võhmar andis vastuseks, et vald toetab, aga
initsiatiiv peab tulema inimeselt endalt, ning et sellisel juhul tuleb teha lepingusse märge koolis
töötamise kohustuse osas.
A. Oone tegi hoolekogule ettepaneku toetada tugiteenuste tagamist igal võimalikul viisil.
O t s u s t a t i : Toetada tugiteenuste tagamist igal võimalikul viisil. Otsus oli ühehäälne
(8 poolthäält).
1 . 4 A. Oone tegi hoolekogule ettepaneku, et lapsevanemad võiks vaheaegadel teha koolis või selle
ümbruses õpilastega ühistegevusi (õpetada õpilastele tegevusi, teha erinevaid töötubasid). Need
võiks olla 2-3 päevased tegemised laagri vormis, mille viivadki läbi just lapsevanemad, mitte õpetajad.
Esimene laager võiks toimuda aprillivaheajal. Laagri korraldamise eest vastutab A. Oone.
O t s u s t a t i : Aprilli vaheajal korraldada õpilastele koos lapsevanematega 3-päevane laager
vaheaja sisustamiseks. Otsus oli ühehäälne (8 poolthäält).

2. Vastamine hoolekogule saadetud pöördumistele
A. Oone rääkis lühidalt hoolekogule saadetud pöördumistest.
1. klassi lastevanemate kirja vastus formuleeriti eelmisel koosolekul.
Arutati ühe aineõpetaja pöördumist. A. Oone küsimus oli, et kas õpetajal on tundi peale vahejuhtumit
olnud, ja kui ei ole, siis kas õpetaja on valmis klassi ette minema?
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K. Guljavin rääkis olukorrast ning ütles, et on õpetajaga sellest rääkinud. Samuti on teinud õpilased
omapoolse pöördumise õpetajatele. Kui sellest on abi, siis võib viia läbi kokkusaamise klassiga, kus
õpilased saavad teha ettepanekuid, kuidas tunnid saab edaspidi läbiviidud. M. Vaarmetsa arvates oli
probleemi lahendamine ebaprofessionaalne. Tema arvates oleks pidanud eelnevalt olema
tunnivaatlus ja kindlasti oleks pidanud olema kaasatud klassijuhataja. H. Juuse tegi ettepaneku, et
edaspidiselt võiks probleeme lahendada meeskonnaga, kuhu kuuluvad klassijuhataja, aineõpetaja,
direktor, õppejuht ning klassi esindus.
A. Paal tõi välja tundidest puudumiste probleemi ning tõstatas küsimuse, miks puudujatega midagi
ette ei võeta. A. Oone lisas, et üldhariduskoolis ei ole põhjuseta puudumised lubatud ja
puudumistega peab tegelema.
A. Oone juhtis tähelepanu sellele, et õppejuhi puudumine on liiga pikaks veninud ja see omakorda
toob kaasa pingeid, arusaamatusi ja ebakorrektse kommunikatsiooni kollektiivis.
O t s u s t a t i : A. Oone koostab kirjad ja saadab hoolekogu liikmetele kooskõlastamiseks.
Otsus oli ühehäälne (8 poolthäält).

3. Muud teemad
3.1 A. Oone küsis kodukorra muudatuste kohta. K. Guljavin andis teada, et õpetajate koosolekul
arutati kodukorra muudatusi ning ettepanekuna tuli, et telefon ja muud elektrilised seadmed on
tunni ajal kotis või õpetaja määratud kohas. Viimasteks ettepanekuteks on aega 1 nädal, mille järel
saadab direktor kooli kodukorra arvamuse avaldamiseks hoolekogule.
M. Vaarmets tegi ettepaneku, et lisaks kooli kodukorrale võiks olla ka nö hea tava ehk vaikimisi
kokkulepe (nt sööklas ja võimlas telefone ei kasuta). Vaarmetsa arves tuleks teha õpilastele test, kust
tuleks välja, kas telefon juhib õpilast või vastupidi. Õpilastele tuleks rääkida võimalikest vaimse tervise
probleemidest, mille võib kaasa tuua nutiseadmete liigne kasutamine. Samas ei tohiks ära unustada,
et digiseadmed on tulevik. Arutati, et nutisõltuvusele tuleks tähelepanu juhtida pigem
teemapäevadega või nädalatega, hariduslike päevadega jne. Liigne keelamine ei anna head tulemust.
A. Oone juhtis tähelepanu sellele, et praegune kooli kodukorras on 1/3 mahust kirjeldus
karistamistest. Kodukord ei peaks olema nii detailne ja karistusaktsioonina üles ehitatud. Direktori
seisukoht oli, et kooli kodukorda peaks olema võimalikult vähe ja ta peaks olema kompaktsem, aga
pigem detailsem.
Veel küsis A. Oone kooli õpilaskodu kodukorra kohta. K. Guljavin ütles, et vajab aega, et antud kord
sisuliselt ümber teha (õpilasesõbralikumaks).
3.2 A. Oone rääkis vanematele saadetud tagasiside vormist, kuhu sai lisada arvamusi, kitsaskohti ja
ettepanekuid kooli arendamiseks. Antud koosoleku päevaks oli laekunud 4 vastust, kus
ettepanekutena olid:
1) motivatsiooniprogramm;
2) vaadata üle bussiliiklus ja eriti reedene päev. Kommenteeris T. Võhmar ning andis teada, et
bussiliiklus on ümberkorraldamisel. Sellekohane koosolek on vallas toimunud, graafik on koostamisel
(millal kehtima hakkab ei ole teada – oletatavalt 31.01.2020). Lisaks on plaanis ehitada välja Grossi
poe bussipeatus käesoleval aastal;
3) tugiteenuste tagamine (arutatud päevakorrapunktis 1).
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O t s u s t a t i : Võtta informatsioon teadmiseks. Jätkata lastevanematelt ettepanekute
kogumist.

Sellega loeti päevakord ammendatuks ja koosolek lõppenuks.

Juhataja: A. Oone (allkirjastatud digitaalselt)
Protokollija: M. Puštšenko (allkirjastatud digitaalselt)
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