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Päevakord:
1.
Huvihariduse ja -tegevuse projektiga tutvumine.
2.
Õpilastelt tagasiside küsimine koolis toimuvate kursuste kohta.
3.
Hoolekogu tööplaani koostamine.
4.
Suure-Jaani Gümnaasiumisse vastuvõtueeskirjaga tutvumine
muudatusettepanekute tegemiseks.
1. Huvihariduse ja -tegevuse projektiga tutvumine.
Kuulati:
Direktor E. Sepp tutvustas huvihariduse ja -tegevuse projekti. Kohalikel omavalitsustel oli
võimalus taotleda Eesti Noorsootöö Keskuse kaudu, esitades huvihariduse ja -tegevuse kava,
riigipoolset täiendavat toetust. Antud kava koostati Suure-Jaani Huvikoolile, kes esitab
aruanded ENTK-le. Hetkel pole käivitunud juhendaja puudumise tõttu loodusteaduste ring ja
ujumisring saab alustada siis kui ehitustööd on lõpetatud. Avati huviringide bussiliin
marsruudil Suure-Jaani – Olustvere – Sürgavere – Tääksi – Suure-Jaani. Bussi täituvus on
olnud seni hea. Bussiliini teenindab transpordi ettevõte Atko.
Otsustati:
Vajadusel muuta huviringide bussiaegu.
2. Õpilastelt tagasiside küsimine koolis toimuvate kursuste kohta.
Kuulati:
Direktor tutvustas kursuste küsimustikku ning selgitas selle vajalikkust, tagasiside vahendina
õppejõududele.
Otsustati:
Küsimustik saata ettepanekute ja täienduste tegemiseks õpilasesindusele. Koostada
küsimustik selliselt, et seda saaks kasutada kooli sisehindamisel.

3. Hoolekogu tööplaani koostamine.
Kuulati:
Hoolekogu esimees R. Hunt tutvustas Suure-Jaani Gümnaasiumi hoolekogu tööplaani
2017/2018 õppeaastaks, mille näeb ette Suure-Jaani Vallavolikogu määrus §11 Kooli
hoolekogu töökord. Dokument on protokolli lisa 1. Koolipidaja esindaja tegi teatavaks, et
haldusreformist tulenevalt võib kohalikul omavalitsusel ees seista haridusvaldkonna
optimeerimine ning tema ettepanekul lisati hoolekogu tööplaani Suure-Jaani Gümnaasiumi
hoolekogu seisukoht kooli arengu kohta. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg 1 p 16
lubab hoolekogul anda arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta.
Otsustati:
Suure-Jaani koolide hoolekogude üldkoosoleku kokku kutsumine, et arutada kohaliku
omavalitsuse kui koolipidaja visiooni ja panust haridusellu. Üldkoosoleku toimumise ajaks
pakuti juunikuu algust 2018 aastal.
4. Suure-Jaani Gümnaasiumisse vastuvõtueeskirjaga tutvumine muudatusettepanekute
tegemiseks.
Kuulati:
Direktor palus hoolekoguliikmetel teha ettepanekuid Suure-Jaani Gümnaasiumi
vastuvõtueeskirja
täiendamise
osas.
Vastuvõtueeskiri
lähtub
Põhikoolija
gümnaasiumiseaduse §27 ja õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja korra kehtestab
valdkonna eest vastutav minister.
R. Hunt tegi ettepaneku vastuvõtueeskirjas §2 lg 1 muutmiseks, jätta antud lõikes välja lause:
„Õpilase põhikooli lõputunnistuse hinded peavad olema vähemalt rahuldavad.“ Põhjendades,
et antud lause kordab eelnevalt öeldut ning samas annab vastuvõtukomisjonile suurema
pädevuse hinnata sisseastujaid vestluse tulemuse põhjal.
Otsustati:
Antud ettepanek võetakse tulevikus, vajadusel arvesse.

Riina Hunt
juhataja

Riina Hunt
protokollija

Lisa 1.
SUURE-JAANI GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU TÖÖPLAAN 2017/2018 ÕA

Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide,
kohaliku omavalitsuse volikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide
ühistegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning selleks tegevuseks paremate
tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

Hoolekogu tegevuste eesmärgid on:




anda arvamus kooli dokumentide kehtestamiseks ja muutmiseks;
anda hinnang õppe- ja kasvatustegevuse, huvitegevuse ning kooli töökorralduse kohta;
teha vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

Kuu
JAANUAR 2018

MÄRTS 2018

JUUNI 2018

OKTOOBER 2018

Teema
Hoolekogutöö tutvustamine;
Hoolekogu koosoleku protokollija valimine;
Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine;
Ülevaade Suure-Jaani Gümnaasiumi ja SuureJaani Huvikooli õppe- ja kasvatustööst;
Arutelu.
Huvihariduse ja -tegevuse eelarve projektiga
tutvumine;
Hoolekogu tööplaani koostamine ja kinnitamine;
Suure-Jaani Gümnaasiumi vastuvõtueeskirjaga
tutvumine muudatusettepanekute tegemiseks.
Suure-Jaani
Gümnaasiumi
dokumentide
ülevaatamine,
parandamine
ja
muudatusettepanekud,
dokumentide
kinnitamine.
Hoolekogu seisukoha selgitamine Suure-Jaani
Gümnaasiumi
ja
Suure-Jaani
Kooli
haridusreformist
tulenevatest
võimalikest
muudatustest, mis kaasuvad haldusreformiga.
Hoolekogu tegevuste kokkuvõte;
Kooli aastaplaaniga tutvumine;
Hoolekogu tööplaani arutelu 2018/2019
õppeaastal;
Muud teemad, vastavalt vajadusele.

Vastutaja

Direktor, hoolekogu.

Direktor, hoolekogu.

Direktor,
hoolekogu,
haridusvaldkonna
spetsialist..

Direktor, õpilasesindus,
hoolekogu.

VAJADUSEL:



õpilaste ja vanemate esitatud, õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste
lahendamine;
kooli vabade ametikohtade täitmiseks korraldavate konkursside töös osalemine;



kooli juhtkonna poolt esitatud dokumentide läbivaatamine ja nendele arvamuse
andmine või seisukoha kujundamine;
 Põhja-Sakala valla koolielu puudutavate õigusaktide eelnõude osas arvamuse andmine
või seisukoha kujundamine;
 Eesti hariduspoliitiliste arengute ja hariduselu puudutavate õigusaktide ning nende
muudatuste pidev jälgimine;
 jooksvad küsimused.
Hoolekogu koosolekud toimuvad 2017/2018 õppeaastal uue hoolekogu koosseisu poolt
kokkulepitud aegadel ning vastavalt vajadusele.

Hoolekogu eeldatav koosolekute ajakava :
1)
2)
3)
4)

15.jaanuar 2018;
12.märts 2018;
04.juuni 2018;
__. oktoober 2018.

