IISAKU GÜMNAASIUM
hoolekogu koosoleku protokoll

Toimumisaeg: 22. jaanuar 2019, kell 17:00-19:00
Toimumiskoht: Iisaku Gümnaasium
Koosoleku juhataja: Külli Guljavin, Annely Oone
Osavõtjad: Annely Oone, Eda Välimets, Heinar Juuse, Darja Reinova, Robin Reest, Tõnu Jaanipere,
Aulis Paal, Kristiina Kortin, Merike Vaarmets
Puudujad: Aili Reiman, Tauno Võhmar
Protokollija: Annely Oone
Lisa 1. Koosolekust osavõtjate allkirjastatud nimekiri
Päevakord:
1. Hoolekogu esimehe valimine. Juhatab K. Guljavin
2. Hoolekogu aseesimehe valimine. Juhatab K. Guljavin
3. Hoolekogu koosolekute protokollimine
4. Gümnaasiumi juhtimise eesmärkidest. Ettekanne K. Guljavin
5. Muud küsimused
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
1. Hoolekogu esimehe valimine
E. Välimets tegi ettepaneku esitada kandidaadiks Annely Oone. A. Oone oli nõus kandideerima.
Rohkem kandidaate ei esitatud.
O t s u s t a t i : Valida Annely Oone hoolekogu esimeheks. Otsus oli ühehäälne (8 poolthäält).
2. Hoolekogu aseesimehe valimine
E. Välimets tegi ettepaneku esitada kandidaadiks Heinar Juuse. H. Juuse oli nõus kandideerima.
Rohkem kandidaate ei esitatud.
O t s u s t a t i : Valida Heinar Juuse hoolekogu aseesimeheks. Otsus oli ühehäälne (8
poolthäält).
Koosoleku juhatamist jätkas Annely Oone.
3. Hoolekogu koosolekute protokollimisest
A. Oone tegi ettepaneku, et koosolekuid paluda appi protokollima kooli sekretär. M. Vaarmetsa sõnul
on hoolekogu liikmel raske osaleda samal ajal arutelus ja kirjutada protokolli. A. Oone oli nõus
protokollima esimest koosolekut.
O t s u s t a t i : Esimese koosoleku protokollija on A. Oone. Järgmiste koosolekute
protokollimisel paluda appi kooli sekretär. Otsus oli ühehäälne.
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4. Gümnaasiumi juhtimise eesmärkidest
K. Guljavin selgitas oma kooli juhtimisega põhimõtteid ja eesmärke kooli arendamisel. Tema sõnul
peab koolis toimuma areng, seda nii töötajate kui õpilaste osas. Ta tõi näiteks ettevõtliku kooli
projekti, mis võib küll õppetööd segada, kuid peab aru saama, et see arendab last. Huvitegevuse
korraldamisel ei tohiks õppetöö kannatada ja üritused, mida koolis korraldatakse, peavad samuti last
arendama.
K. Guljavini sõnul on koolis sel õppeaastal palju muutusi, sh õpilased teistest koolidest. Kui õppeaasta
alguses oli nt 9. klassis 16 õpilast, siis õppeaasta jooksul on kooli tulnud õpilasi juurde nii, et täna on
selles klassis juba 20 õpilast. Probleeme on 10. klassiga, kus on käitumisprobleeme. Üheks
murekohaks on direktori jaoks õpilaste väsimine. A. Paal ja H. Juuse tõid näiteid ja lükkasid ümber, et
põhjuseks on üksnes suur koormus trennides.
Direktor tõi üheks murekohaks välja õpetajate õpetamismeetodid, õpetaja klassi ees
hakkamasaamine mittealluvate õpilastega ja hinnete panemise selgusest. A. Oone uuris, mitmes
tunnis on direktor teinud tunnivaatlust. Vastus oli, et mitte üheski. M. Vaarmetsa sõnul ei saa uskuda
õpilase sõnu, kui ta ütleb, et ta ei saa mitte millestki aru. Osalenud õpilaste sõnul ongi mõne
õppeaine teistest keerulisem (nt keemia) ning hinnete panemise selgus on tegelikult olemas.
Toimus arutelu mobiiltelefoni tunnis liigkasutamise teemal. A. Paal tõi näite nutitelefoni reeglitest
treeningutel. Direktori sõnul on kodukorras nutitelefoni kasutamine reguleeritud vähe. Osalejad
leidsid, et nutitelefonide kasutamine peab olema koolis paremini ja rangemini reguleeritud. A. Paal
pakkus lahenduseks nn õmmeldud taskud. M. Vaarmets leidis, et teemaga tuleb tegeleda, sest
telefonid rikuvad laste tervist ja väheneb nende keskendumisvõime.
Toimus arutelu mõnede õpilaste kooli kodukorra rikkumiste teemal. Osalejad leidsid, et kodukorra
rikkumiste puhul tuleb võtta kiiremas korras meetmed ning arutada seda õppenõukogus.
Direktor täiendas kooli juhtimisega seotud eesmärke. Tema sõnul on oluline tegeleda andekate
õpilastega, õpetajate kvalifikatsiooni tõstmisega (täna õpib 6 õpetajat) ja kuna koolis on
erivajadustega lapsi, siis õpetajad peavad olema ettevalmistusega igat last toetada. K. Guljavini jaoks
on üheks kooli näitajaks ka koht koolide pingereas. Toimus arutelu. M. Vaarmets teatas, et ta on kooli
tulemusi uurinud ning leiab, et kooli tulemused on head. H. Juuse lisas, et sead tõestas aastaid tagasi
ka endine kooli direktor M. Rajas.
K. Guljavin märkis, et kooli arengukava kehtib 2019.a lõpuni ehk koolis tuleb teha sisehindamine ja
hakata koostama uut arengukava. M. Vaarmets uuris, kas direktori eesmärk on ka gümnaasiumi
püsimine. Direktor kinnitas, et see on tema üks eesmärke. M. Vaarmetsa arvates peaks olema kooli
õpetajatel ühtsed ja selged eesmärgid. A. Paal lisas, et kooli eesmärk peaks olema 2020. aastaks 60
gümnasisti koolis. Seda peavad toetama ka valla juhid ja see peab olema ühine tahe. Tema hinnangul
on haridusse panustamine jätkusuutlik. Regionaalsete väiksemate gümnaasiumite säilitamise osas on
kujunemas ka poliitiline toetus.
O t s u s t a t i : Võtta informatsioon teadmiseks. Soovitati kooli direktoril teha õppenõukogus
selged otsused kooli kodukorra rikkujate suhtes.
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5. Muud küsimused
A. Oone sõnul on hoolekogul nii seadusest kui kooli põhimäärusest tulenevalt mitmeid kohustusi.
Lisaks ootavad mõned dokumendid ka hoolekogu arvamust. Hoolekogu aadressil on saadetud kaks
kirja, millele tuleb hoolekogul vastata. A. Oone tutvustas kahte saabunud kirja. 1. klassi õpilaste
vanemate toetuskiri klassiõpetaja toetuseks kirjale kinnistas direktor, et õpetajat ei ähvarda koolist
vallandamine.
Teise kirja osas toimus arutelu. Leiti, et koolis toimub ka õpetajate kiusamist, probleemide
lahendamiseks valitud meetodid ei pruugi olla kõige paremad, arutati nii õpetajate kui õpilaste
hilinemisest tundi ning leiti, et õpetajad peab olema ja on õpilastele eeskujuks. A. Oone saadab kirja
hoolekogu liikmetele tutvumiseks, et kujundada hoolekogu seisukoht kirjale vastamiseks.
A. Oone leidis, et kooli on keeruline juhtida ja probleemidega tegeleda, kui koolil puudub tänaseni
õppejuht. Direktori sõnul on tal olemas kandidaadid, sh üks inimene oma õpetajate seast.
A. Oone tegu ettepaneku korraldada hoolekogu järgmine koosolek juba kahe nädala pärast 5.
veebruaril kell 17:00. Järgmisel koosolekul täpsustakse täpsustatakse tööplaani jaoks arutamist
vajavad teemad. A. Oone tegi ettepaneku, et hoolekogu võiks pöörduda lastevanemate poole, et nad
neile olulistest teemadest hoolekogule kirjutaksid (nii avalikult kui ka soovi korral anonüümselt).
O t s u s t a t i : Järgmine hoolekogu koosolek toimub 05.02.2019. Päevakorras sealhulgas
tööplaani ja kirjadele vastuste koostamine. Pöörduda lastevanemate poole ja julgustada neid
olulistel teemadel hoolekogu poole pöörduma.

Sellega loeti päevakord ammendatuks ja koosolek lõppenuks.

Juhataja/protokollija: …………………………………………….. (allkirjastatud digitaalselt)

3

