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Toimumisaeg: 07. november 2018, kell 17.00-19.30
Toimumiskoht: lisaku Grlmnaasium
Koosoleku juhataja: Andrus Aamer
Osav6tjad: Annely Oone, Aili Reiman, Eda Vdlimets, Heinar Juuse, Margo Karp, Kristjan Habakukk
Puudujad: Janno Vool, Karl-Joosep Karp
Koosoleke kutsutud: koolidirektor KillliGuljavin, abivallavanem Kairi Soomer
Protokollija: Annely Oone

Lisa 1. Osalejate allkirjastatud nimekiri

Piievakord:

1)

Uute Opetajate Marit Sepa ja Mait Samueliga tutvumine'

2)

lisaku Gtimnaasiumi6ppealajuhataja,6petajate, tugispetsialistide ning teiste 6ppe- ja
kasvatusalal tOotavate isikute ametikohtade tiitmiseks konaldatava konkursi liibiviimise kona
kehtestamine.

3) Arvamuse andmine lisaku GrlmnaasiumiOpilaskodu kodukorra kohta.
4) Arvamuse andmine lisaku G0mnaasiumi2019. aasta eelarve projekti kohta.
5) Tunniplaanipidevastmuutumisest.
6) Arengutest gtimnaasiumis, sh korvpall
7) Koolikodulehest.
8) Muud ktlsimused, sh olukorrast koolis.
Pievakorrapunkt nr 1
Uute 6petajate Marit Sepa ja Mait Samueliga tutvumine
Septembrist alustanud inglise ja saksa keele opetaja M. Samuel tutvustas ennast, Krisiti lOpetatud erialade
kohta. M. Samuel teatas, et on valmis lSbi viima astroloogia ja lauamdngude (ingliskeelsed) huviringi ning tal on
individuaal6ppe kogemus. M. Samuelon koolis ka klassijuhataja 5. klassile.
Klassi- ja pohikooli ajalooopetajal M. Sepal on 6petamispraktikat pool aastat. Eelmisel oppeaastal tootas lisaku
lasteaias lasteaiaOpetajana. Klassi6petajana nentis, et klass on keeruline ja lapsed kohanevad veel uue
6petajaga. A. Aamer seadis kahtluse alla, kas M. Sepp on pddev ajalugu andma'
Koolil on ka uus huvijuht, kes annab ajalugu 8. klassile. Direktor palus seoses puudustega Opetamises teada
anda.

0tsustati:
1. V6tta informatsioon teadmiseks.

Pievakorrapunkt nr 2
lisaku Giimnaasiumi 6ppealajuhataja, 6petajate, tugispetsialistide ning teiste oppe.la kasvatusalal
tiiiitavate isikute ametikohtade tiitmiseks korraldatava konkursi libiviimise korra kehtestamine
Direktor K. Guljavin tutvustas korra projekti. Ta miirkis, et jarelevalve tegi selle dokumendi puudumise kohta
koolile ka miirkuse. K. Habakukk mdrkis, et projektijargi levitatakse t<iokuulutust vaid kodulehe kaudu. Direktor
jagas selle kohta selgitusi. A. Oone tegi ettepaneku lisada t<itikuulutuse levitamise kohtadeks ka sotsiaalmeedia
kanalid ning teised info Ievitamise kanalid. Toimus arutelu komisjoni liikmete arvu .ja hiitilte jagunemise teemal.

0tsustati:
1.

TAiendada punkti 2, Konkursi v6ljakuulutamine ja konkursiteade sotsiaalmeediakanalite ja teiste
infokanalite voimalusega.

2.

Kehtestada ,,lisaku Gimnaasiumi 6ppealajuhataja, 6petajate, tugispetsialistide ning teiste 6ppe- ja
kasvatusalal tootavate isikute ametikohtade tditmiseks konaldatava konkursi ldbiviimise kord".

Pdevakorrapunkt nr

3

Arvamuse andmine lisaku Giimnaasiumi 6pilaskodu kodukorra kohta

Direktor K. Guljavin tutvustas 6pilaskodu kodukona projekti. Tema s6nul on seda arutatud ka 6pilaste ja
kasvatajatega, E. Viilimetsa jaoks jei arusaamatuks, miks ei tohi k0lalisi, isegi vanemaid 6pilaskodu ruumidesse
lubada. A. Oonele jdi ka arusaamatuks, miks ei tohi lapsed peale 22.00 teiste tubasid kiilastada ehkki oorahu on
alles 23.00st. A. Reiman palus selgitada, miks 6pilaskodus elava 6pilase haigestumise korral ei vdiks
lapsevanemat teavitada ka klassijuhataja. Toimus arutelu. A, Oone palus tdpsustada, kas 6pilaskodusse elama
asumiseks esitatakse taotlus v6i avaldus. A.Oone mdrkis, et dokumendil puudub preambulas viide, mille alusel
dokument vastu v6etakse. Tema hinnangul ei pea k6ike lile reguleerima ning korras on liiga palju kiiskivad
k6neviisis reguleerimist. A. Oone tegi sooviluse paevakava osa t6sta ettepoole. Miirgiti, et dokumendis on
kordusi.

0tsustati:
1. Opilaskodu kodukorra projekti mitte heaks kiita,
2, Kooli direktoril esitada hoolekogule taiendatud 0pilaskodu

kodukona projekt.

Pievakorrapunkt nr 4
Arvamuse andmine lisaku G0mnaasiumi 2019. aasta eelarve proiekti kohta

Eelarve koos seletuskirjaga oli osalejatele eelnevalt edastatud, Direktor K. Guljavin andis lisaselgitusi
investeeringuvajadusle kohta. Direktori s6nul on suurim viiljakutse lasketiiru ja suusaruumi veekahjustuste
likvideerimine. Need omakorda on tingitud sadevete iirajuhtimise siisteemi puudumise t6ttu. Jdi selgusetuks,
kas koolihoone renoveerimisprojektis on see osa varasemalt kajastatud. Toimus arutelu koolis tehtava
jdrelevalve teemal, Nimelt uuest aastast on koolis k6ik uksed kaardiga. Selgus, et kaardstisteemi puhul ei ole

libi moeldud koik krisimused, sh spordisaali

Ohtune kasutamine. See lahendaks ara 6pilaskodus turvalisuse

kiisimuse. A.Oone uuris, miks on vaja koolil nii palju kaameraid, sest peaks piisama 6ues olevatest. A. Oone
leidis, et lisakaamerate paigaldamine koolis peab olema p0hjendatud. Uute kaamerate asukohad ei ole teada.
K. Habakukk uuris, milleks eraldi servereid vaja on ning miks teenust ei kasutata. K.Soomer teatas, et
vallavalitsus planeerib uuesl aastast lT-arendajat koolidele.

0tsustati:
'1.

N6ustuda lisaku Giimnaasiumi 2019. aasta eelarve projektiga.

Pdevakorrapunkt nr 5
Tunniplaani pidevast muutumisest

A. Aamer palus selgitust, miks tunniplaan 6ppeaasta alguses nii tihti muutus. E. Vdlimetsa s6nul ei ole
tunniplaan 6ppeaasta alguses kunagi varem nii vahe muutunud kui sel aastal. Leiti, et tunniplaani muudatused
m6jutasid enam huviharidusega tegelevaid lapsi.

0tsustati:
1. V6tta informatsioon teadmiseks.

Pdevakorrapunkt nr 6
Arengutest giimnaasiumis, sh korvpall
Eraldi grimnaasiumi korvpallisuuna arengutest ei riidgitud. Nenditi, et 6pe on aktiivselt ja edukalt kdima liiinud.
A.Aamer soovis teada, milline on kooli direktori meelestatud ja talle antud juhised. K. Guljavini s6nul ldhtub tema

ja vallavalitsus volikogu otsusest.

0tsustati:
'1.

Votta informatsioon teadmiseks.

Pdevakorrapunkt nr

7

Kooli kodulehest
A, Aamer miirkis, et kooli koduleht on olnud kaua aega infovaene, alles viimase nddala ehk esimese trimestri
l6puks on hakanud uudiseid tulema. Direktor mdrkis, et kodulehe toimetamise eest vastutab koolijuhiabi, kellele
ei ole infot edastatud, mida kodulehele tiles panna. E.Vdlimets lisas, et eelmine kooli direktor sisestas enamasti

kogu info ise. Kooli direktor mirkis, et koolile tehakse uut kodulehte uuele ildhariduskoolide platvormile. A.Oone
s6nul ei ole uue lehe tegemine p6hjuseks, miks praegusel tootaval kodulehel infot eijagata.

0tsustati:
1, V6tta informatsioon teadmiseks.

Pievakorrapunkt nr 8
Muud kiisimused, sh olukorrast koolis

Osalejad palusid kooli direktori selgitusi 6ppejuhi pdevapealt vallandamise kohta. K, Guljavin jagas selgitusi.

opetajate esindajad teatasid, et 6ppejuht sai oma tooga viiga hesti hakkama ja koostoii sujus vdga hdsti.
Vallandatud 6ppejuht oli see, kes kooli tegelikult 6ppeaasta alguses kiiivitas. Vallandamise p6hlused.idid
arusaamatuks.

Direktori selgitustest tuli vilja, et 6ppejuht pidi asendama algklassides puudu olevat majandus6petuse Opetajat.
Uut 6petajat koolijuht seni otsinud ei ole ja toimub pidev asendamine. Direktor K, Guljavin teatas, et
majandus6petuse opetaja puudub seni ka gtimnaasiumiastmes, kuid leiti opetaja Toilast. A. 0one jaoks jiii
arusaamatuks, miks ei otsita majandus6petajat kohapealt, sest tema hinnangul oleks meil ka siin vajalikud
inimesed olemas. Direktori s6nul otsitakse koofi ka logopeedi, kuid ei leita. Selgitusijagas selle kohta ka
abivallavanem K. Soomer. M. Karp palus selgitust, miks eelmine majandus6petuse opelaja koondati ehkki
praegu vastavat opetajat ei ole. Tema sonul on koondatud opetaja praegu koolis uues amelis puudega lapse
abistamisel hakkama suureparaselt ning tema hoolealusel arengus on olnud kahe kuuga suurepiirased
tulemused. Toimus arutelu.

H. Juuse luges ette opilasesinduse kirja, milles tuntakse muret koolis valitseva olukorra parast. A. Reimanija E.

Vdlimets teatasid opeta.jate esindajatena, et koolis on vaga pingeline 6hkkond nrng see kulmineerus 6ppejuhi
pdevapealt vallandamise tdttu. Kooli direktor jagas selgitusi. Toimus arulelu. A.Oone mdrkis, et praegune
olukord on koolis keerulisem kui kevadel ning kannatajateks on eelk6ige lapsed. Tema hinnangul on kooli
juhtimisest tehtud mitmeid juhtimis- ja kommunikalsioonialaseid vigu lehtud. A.Oone leidis, et olukorrale tuleb
leida lahendus kiirestija seda peab otsima ka vallavalitsus.
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