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Algus: 18.00
Lõpp: 20.00

Kohal: Artur Põld, Aita Tulko, Kalmer Puul, Külli Nõmmiste, Liivi Kibin, , Voldemar
Berelkovski, Kalle Pirk, Mathis Bogens, Jelena Tjurtjumova.
Kutsutud: Ivo Tupits
Puudusid: -

PÄEVAKORD
1. ülevaade 2007. aastal lõpetanute õppimaasumisest (Ivo)
2. kokkuvõte hoolekogu tööst (Kalle)
3. hoolekogu tööplaan (Kalle)
4. õpilasesinduse tööplaan (Mathis)
5. eelarve projekt (Ivo)
6. muud küsimused

Kas päevakorda on midagi lisada? Ei ole.
1. ülevaade 2007. aastal lõpetanute õppimaasumisest (Ivo)
On olemas kahe klassi andmed, ühe klassijuhataja amet on sedavõrd kiire, et pole jõudnud
aruannet esitada. Päris ripakile pole keegi jäänud, enamus on asunud õppima erinevatesse
koolidesse, mõned inimesed läksid välismaale tööle ja mõned sõjaväkke.
2. kokkuvõte hoolekogu tööst (Kalle)
Neli koosolekut on toimunud eelmisest lastevanemate koosolekust ning töökokkuvõttest.
Söökla oli selline teema, mis oli läbi aasta mitu korda arutusel. Teine asi, mis on igal
aastal, on eelarve arutelu, lisaks sellele oli põhimääruse muutmine. Üldkoosolekul peab
rääkima ka järgmisest tööplaanist.
Kalmer – tegime kõvasti tööd ka sisehindamise korraga ja ka õpilaste tunnustamise
korraga.
Ivo – lühendasin viimast dubleerimiste arvelt, skaalad jäid lahti kirjutamata.
Kalmer – lapsele on oluline suuline kiitus või suuline märkus, aga paremini jääb meelde,
kui on kirjalikul kujul. Abikool?
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3. hoolekogu tööplaan (Kalle)
Kalle – kas on ettepanekuid? Söökla ja koristamine on sujuvalt kooli alla tagasi tulnud –
söökla toimib, aga koristamisega on muidugi raske. Probleemiks miinimumpalk, suur
kaadri voolavus.
Kalmer – puhvet, vanglaõppega seonduv, sisehindamine
Ivo – gümnaasiumiosa, kuidas seda tugevdada, harud, nende müümine.
Kalmer – kunagi panime rangelt paika tingimused, mille alusel võtame gümnaasiumi
õpilasi, sügisel olime fakti ees, et ikkagi olid vastu võetud õpilased, kelle keskmine hinne
oli nõrk.
Kalle – ettevõtluskeskus koolitab tugiisikuid koolidele, kes hakkavad lastele ettevõtlust
tutvustama. Peaks ka hoolekogu sellega tutvuma.
Vilistlaste kokkutulek
4. õpilasesinduse tööplaan (Mathis)
Õpilased on väga aktiivsed, uueks presidendiks on Mari-Liis Randmer, kultuuriminister
Priit Pikhof, siseminister Mats Eelmets. Eelmets hakkab arendama õpilaskohtu ideed.
Pikhof lubab igasuguseid üritusi. Tööplaan kui selline neil sellisel kujul puudub. Üritan
siseministeeriumiga siduda poistenõukogu tööd.
Külli – põhikool on vaeslapse osas.
Kalle – püüdke rohkem rõhku panna keskastmele.
Kalmer – kutsume uue presidendi järgmisele koosolekule.
Volli – te tegutsete ilma huvijuhita.
Kalmer – kutsume huvijuhi ka koosolekule.
ÕE pole midagi korraldanud, abituurium on korraldanud kaks üritust – õpetajate päev ja
rebaste ristimine. Kool jäi täiesti puhtaks.
5. eelarve projekt (Ivo)
Projekt on tehtud, muudatused on tulnud seoses söökla ja koristamisega, lisaks lõpeb 1.
jaanuarist valla varahaldusest teenuse ostmine. Kus meid tegelikkuses tõmmatakse, siis
eelarvesse on kirjutatud sisse 5 aasta tagused hinnad lepingutest. Lahtiseks jäi
kapitaalremondi rida, on töös hinnapakkumiste võtmine keemia ja füüsika klassidele.
Võrreldes eelmise aastaga suuri muudatusi ei ole. Oleme tellinud tuletõrje
evakuatsiooniskeemid ja automaatse tulekustutuse plaan.
6. muud küsimused

2

1) Direktori ettepanek oli leida sponsor või sponsorid (või luua fond) ja viia sisse
gümnaasiumiosa õpilastele stipendiumite taotlemise võimalus.
Kalle – kas kellelgi on ettepanekuid seoses Ivo ettepanekuga? (Direktori ettepanek oli
leida sponsor või sponsorid ja viia sisse gümnaasiumiosa õpilastele stipendiumite
taotlemise võimalus)
Ivo – kindlasti on olemas see inimene või ettevõtja või ettevõte, kes/mis võiks maksta
stipendiumi.
Kalmer – kas sa teda mõnda sellist kogemust mõnest üldhariduskoolist?
Ivo – tean küll, näiteks Rakvere Gümnaasiumis maksab Oleg Gross minu meelest vist
viiele õpilasele mingi summa.
Kalle – kas sa tead, kuidas fondi luuakse.
Ivo – ma ei ole sellega nii põhjalikult tegelenud, aga usun, et see on pigem tehniline
küsimus.
Volli – Reelo peaks olema meie vilistlane, aga tema käest raha saada on suhteliselt
keeruline.
Kalmer – kas Mänd on selle kooli vilistlane? Aga vabariigi ulatuses?
Ivo – iseenesest ei pea olema eelduseks see, et inimene on kooli konkreetselt lõpetanud.
Ega me seda täna ära nagunii ei otsusta, jääb lihtsalt ideena õhku.
Kalmer – teen ettepaneku ettepanekut toetada.
2) Ivo - Missugune on teie seisukoht puhveti suhtes?
Artur – võiks kuuluda koolile, oleks võimalik muuta sortimenti.
3) Kalmer – auvilistlane Helen Peep on meie seast lahkunud, mismoodi kool meeles on
pidanud.
Volli – Põhjarannikusse artikkel, Tartu Postimehesse kuulutus, stend koolimajas, pärg
matustele.
OTSUSTATI: järgmine koosolek – 8.jaanuar 2008 kell 18.00 koolimajas.

Kalle Pirk

Külli Nõmmiste

Hoolekogu esimees

Protokollija
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