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PÄEVAKORD
• Kodukord koolisööklas. Kas uuendused on parandanud olukorda õpilaste ja
vanemate arvates?
• Gümnaasiumi lisaeriala ja põhiainete kattumine.
• Autoeriala. Kuidas siduda lubade saamine õppeedukusega?
• Ülevaade õppeaastast
• Ettepanek huvikooli tasude tõstmiseks
1.KODUKORD KOOLISÖÖKLAS – KAS UUENDUSED ON PARANDANUD
OLUKORDA ÕPILASTE JA VANEMATE ARVATES?
Algklassid peavad võtma ise süüa, mis teeb vahetundi pikemaks ning lapsed
hilinevad tundi. Teisel söögivahetunnil on kaotatud ära kandikud. Järelejäänud söök
tuleb ise ära visata ämbrisse.
Nõrkused on:
-Õpilased ei ole rahul
-Pole kandikuid, mille peal toitu kanda
-Tekib mitu järjekorda (toidu võtmisel ja nõude ära viimisel)
-Ämbrisse toidu valamine ei ole esteetiline
Ettepanek – võimaldada kõigil sööjatel kandiku kasutamist. Toidujäätmetega seotud
toimingud muuta esteetilisemaks.

2. GÜMNAASIUMI LISAERIALA JA PÕHIAINETE KATTUMINE
Lahendus leitud varasemalt.
3. AUTOERIALA- SIDUDA LUBADE SAAMINE ÕPPEEDUKUSEGA?

Trimestri hinne peaks olema positiivne, arvestatakse 10.klassi keskmist hinnet ja
samuti 11.klassi esimese poolaasta hinnet.
Kuidas tõsta õpilaste huvi õppimise vastu teisel moel? (alternatiivid)
Ettepanek - Uuest õppeaastast peab olema 10.klassi ja 11.klassi esimese poolaasta
keskmine hinne 3,8 ning kõik kursusehinded positiivsed, vastasel juhul on riigilõivu
maksmine enda kanda.
4.ÜLEVAADE ÕPPEAASTAST
12.klassis - 11 õpilast
11.klassis - 27 õpilast
10.klassis - 28 õpilast
Kokku: 66 õpilast
Arengukava vaatamine.
Suure-Jaani facebook’i lehe tutvustamine ja vaatamine.
Probleem - Suure-Jaani Gümnaasiumi koduleht on infovaene ja ei ole tulevasele
sisseastujale kasutajasõbralik. Pole IT- spetsialisti, kes toetaks. (tegeletakse
järjepidevalt probleemiga)
Jooksvad küsimused - Milline on koostöö Suure-Jaani Kooli ja Suure-Jaani
Gümnaasiumi vahel? Kas koostööd, kui sellist, eksisteerib?
Ettepanek - Gümnaasiumi arengu toetuseks oleks vaja IT tuge veebilehe haldamises
ning see tuleks kasuks ka tulevikus gümnaasiumi arendamisel.
5. ETTEPANEK HUVIKOOLI TASUDE TÕSTMISEKS
Praegune õppemaks ringides osavõtjatele: 4 akadeemilist tundi kuus (1 tund =
45min) - 1,5€ + kuu maksumus 4€ = 5,5€
8 akadeemilist tundi kuus -3€ + kuu maksumus 4€ = 7€
Ettepanek - suurendada õppemaksu sügisest:
• Mudilastering või lasteteater(1-2 tundi nädalas) = 12€
• Tavaõpe: nädalas 2 erialatundi + solfetso = 15€
• Süvaõpe: nädalas 4 tundi = 22€
• Süvaõpe + lisapill= 27€
• Iga lisapill = 5€
• Täiskasvanuõpe: 1 eratund (45min) = 15€
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