IISAKU GÜMNAASIUM
hoolekogu koosoleku protokoll nr 1.1-9/3

Toimumisaeg: 9. aprill 2019, kell 17.10-19.00.
Toimumiskoht: Iisaku Gümnaasium
Koosoleku juhataja: Annely Oone
Osavõtjad: Heinar Juuse, Aili Reiman, Tauno Võhmar, Aulis Paal, Robin Reest, Kristiina Kortin
(volitusega)
Külalised: Külli Guljavin, Heddy Uustal
Puudujad: Eda Välimets, Darja Reinova, Tõnu Jaanipere, Merike Vaarmets
Protokollija: Margot Puštšenko.
Koosolekust osavõtjate allkirjastatud nimekiri lisatud protokolli juurde.
Päevakord:
1. Iisaku Gümnaasiumi põhimääruse muutmiseks arvamuse andmine.
2. Iisaku Gümnaasiumi õpilaskodu kodukorra projektile arvamuse andmine.
3. Iisaku Gümnaasiumi kodukorra muutmise projektile arvamuse andmine.
4. Ajurünnaku tulemuste elluviimine.
5. Muud küsimused.
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
1. Iisaku Gümnaasiumi põhimääruse muutmiseks arvamuse andmine.
Lisas 1 (ühel lehel) on 8. aprillil 2019 direktori esitatud seletuskiri Alutaguse Vallavolikogu 28.06.2018
määruse nr 55 „Iisaku Gümnaasiumi põhimäärus“ muutmise eelnõu juurde. Direktor K. Guljavin
rääkis kokkuvõtvalt muutmise vajalikkusest.
O t s u s t a t i : Nõustuda muudatuse vajalikkusega. Otsus oli ühehäälne (7 poolthäält).
2. Iisaku Gümnaasiumi õpilaskodu kodukorra projektile arvamuse andmine.
Lisas 2 (viiel lehel) on 8. aprillil 2019 direktori esitatud Iisaku Gümnaasiumi õpilaskodu kodukorra
projekt.
A. Oone küsis selgitust punktis 3.1.2. lapsevanema kirjaliku taotluse kohta. Direktor selgitas, et kui
õpilane soovib jääda nädalavahetuseks õpilaskodusse, siis ema/isa saadab hiljemalt reede hommikul
kella 8.00-ks kirjaliku taotluse direktorile.
H. Juuse küsis punkti 3.1.4. õpilaskodus viibimise erandkordade kohta. Arutelu tulemusena oli
hoolekogu arvamus, et õpilaskodu ei pea ei õpilaskodu elanikud ega teised õpilased õppepäeva
jooksul igal vahetunnil külastama. Hoolekogu liikmed leidsid, et õppepäeval on õpilaste jaoks
erandkorrad tuleks õpilaskodu kodukorras lahti kirjutada.
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H. Juuse juhtis tähelepanu punktile 3.1.8., mis sätestab, et kui õpilane ööbib esmaspäevast reedeni
väljaspool õpilaskodu (sh kodus), informeerib ta võimalusel sellest kasvatajat/administraatorit ja
fikseerib puudumise Stuudiumis – antud punktis jääb mulje, et õpilane ei pea, aga võimalusel võib
teavitada. Ettepanek oli eemaldada punktist sõna „võimalusel“. Hoolekogu liikmete arvamus ühtis
H. Juuse arvamusega.
A. Oone juhtis tähelepanu punktile 3.3.6., mis sätestab, et pärast köögi kasutamist tuleb ruum
koristada, vajadusel pliit puhastada ning jäätmed viia prügikasti – antud kontekstis jääb
arusaamatuks, kas õpilane peab viima õue prügikasti või panema köögi prügikasti. Hoolekogu ühine
arvamus oli, et sõna „viia“ asendada sõnaga „panna“.
O t s u s t a t i : Nõustuda Lisas 2 nimetatud muudatuste sisseviimisega. Otsus oli ühehäälne
(7 poolthäält).
3. Iisaku Gümnaasiumi kodukorra muutmise projektile arvamuse andmine.
Lisas 3 (kahel lehel) on 8. aprillil 2019 direktori esitatud seletuskiri Iisaku Gümnaasiumi kodukorra
muutmise projekti juurde.
Lisas 4 (seitsmel lehel) on 8. aprillil 2019 direktori esitatud Iisaku Gümnaasiumi kodukorra muutmise
projekt.
Direktor K. Guljavin selgitas seletuskirjas välja toodud muudatuste vajalikkust. Muudatuste
ettepanekud on tulnud aine- ja klassiõpetajatelt nende tähelepanekute põhjal. Täpsemalt on neid
arutatud õpetajate infotunnis ja juhtkonna koosolekul.
A. Oone uuris Lisas 3 punktis 2 väljatoodud sööjate märkimise probleemi kohta. T. Võhmar rääkis, et
teistes Alutaguse Valla koolides taolist probleemi ei ole. Ettepanekuna tõi välja, et tuleb leida
lahendus, mis nii vanemaid kui ka õpetajaid distsiplineeriks sööjate märkimise osas. A. Oone arvamus
oli, et söömine võiks olla tasuline vähemalt selles osas, mis ületab riigi dotatsiooni. Kui vanem peab
söögi eest tasuma, siis jälgitakse hoolikamalt, kas laps on vajadusel söömast maha võetud või sööma
märgitud. Direktor K. Guljavin tegi ettepaneku, et järelejäänud söök võiks olla peale kella 14.00-i
soovijatele saadaval. Hoolekogu liikmed leidsid, et kuna sööjate märkimise eest vastutab
klassijuhataja, siis tuleb nõuda klassijuhatajatel selle täpsemat täitmist.
Hoolekogu liikmed nõustusid õpetajate ettepanekuga punktis 10, et õpilaste riietus peab olema
korrektne ehk dressid ei ole igapäevane kooliriietus ja see sobib kokku üksnes sporditegevusega.
A. Oone uuris nutivahendite kasutamise kohta nii tunnis kui ka vahetunnis. Õppejuht selgitas
hetkeolukorda toimunud tunnivaatluste põhjal ning suuremat probleemi selles ei näinud. Õpilased
ikka katsetavad. Õppejuhi arvamus oli, et igaüks kehtestab oma tunnikorra. T. Võhmari seisukoht oli,
et reegleid peab täitma. H. Juuse tegi ettepaneku, et õpilased panevad oma nutitelefonid ära kohe
hommikul. Aineõpetaja A. Reimani arvates segavad telefonid tundi ning pidev vaidlemine telefoni ära
panemise teemal vähendab ainetunni andmise kvaliteeti. A. Oone tegi ettepaneku, et kool võiks läbi
viia eksperimendi korras nutinädala – nädala, kus nutiseadmeid ei kasutata. Eksperimendi
tulemusena vaadelda, kas sellest muutub tunnikvaliteet või kas see vähendab nutiseadmete
kasutamist õppepäeva jooksul.
O t s u s t a t i : Nõustuda Lisas 3 nimetatud muudatuste sisseviimisega. Otsus oli ühehäälne
(7 poolthäält).
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4. Ajurünnaku tulemuste elluviimine.
Direktor K. Guljavin tegi ettepaneku, et kool võiks pakkuda loodussuuna asemel välja huvitavaid
valikaineid, mitte suunda (näiteks Tark maja, 0-energia maja). A. Oone rääkis lisaks TalTechi
valikainetest Tark parkla, Tark kasvuhoone, Tark maja – ained eeldavad programmeerimist. Kas kool
on valmis programmeerimist õpetama? K. Guljavin tegi ettepaneku, et kool võiks teha TalTechiga
koostööd, pakkuda rohkem valikuid. Samas tuleb reglementeerida, kui suure õpilaste arvuga mingi
kursus avatakse. A. Oone küsis ka autojuhi kursuse kohta ning direktor andis vastuseks, et kursus
tuleb sügisest. Veel oli juttu sellistest valikkursustest nagu elukeemia või praktiline keemia, koostööst
politsei ja päästega.
A. Oone uuris, kas uus videovalve süsteem on üleval ning kes ja millal seda vaatavad. Direktor rääkis,
et videovalve on üleval ja töötab juba. Vaadata saavad seda direktor, infojuht ja haldusspetsialist.
Üldiselt videosalvestisi ei vaadata, vaadatakse ainult juhul, kui midagi on juhtunud.
K. Guljavin rääkis, et 2. ja 3. mail 2019 on plaanis viia läbi avatud uste päevad, kus on võimalik tulla
täiskasvanutel gümnaasiumiõpilastele varjuks. A. Oone tõi välja, et oluline on saada pärast osalejatelt
tagasisidet. Peale tundide lõppu võiks koguda osalejad korraks kokku ja küsida tagasisidet kõigilt
osalejatelt ning võtta päev kokku. 11. aprillil sõidab R. Hallik kooli tutvustama Kohtla-Järve Järve Eesti
Gümnaasiumisse.
Viitadega kooli sissesõiduteede ja maantee äärde tegeletakse.
O t s u s t a t i : Võtta informatsioon teadmiseks.
5. Muud küsimused.
A. Oone uuris, kas koolil on plaanis teha direktori ja hoolekogu esimehe vastuvõttu tublidele
õpilastele. Direktor K. Guljavin ütles, et vastuvõtt on planeeritud maikuusse. T. Võhmar rääkis, et
vallal on plaanis teha vastuvõtt tublidele õpilastele kõigile valla koolidele korraga.
Õppejuht juhtis tähelepanu reedesele kooli Kevadballile 2019. Oodatud on kõik hoolekogu liikmed.
A. Oone küsis tugispetsialistide kohta. Kuna Tudulinna kool suletakse, siis alates 1. septembrist 2019
on meile lapsi juurde tulemas. Suureneb vajadus tugiteenuste osas. Samuti planeeritakse praegu
Tudulinna kooli sõitu Iisaku Gümnaasiumisse kooliga tutvuma. Direktor K. Guljavin ütles, et on olemas
psühholoogi kandidaat, temaga läbirääkimised käivad. Tugisüsteemide osas on tulnud volikogult
märguanne, et vallavalitsus peab koolile appi tulema, et tagada parimad võimalikud tugiteenused
alates 1. september 2019. Samas toetatakse valla poolt õppima minejaid eripedagoogi, logopeedi
erialadele. Direktor K. Guljavin rääkis uuritud tulemusena saadud informatsioonist: magistrisse
õppima saamiseks tuleb eelnevalt läbida bakalaureuse eksam. Selleks teeb Tartu Ülikool
lisakursuseid, mis täituvad väga kiiresti. Selle aasta kursus on juba täis. Alates märtsist 2020 avatakse
uus kursus bakalaureuse eksamiks.

Sellega loeti päevakord ammendatuks ja koosolek lõppenuks.

Juhataja: Annely Oone

Protokollija: Margot Puštšenko

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)
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