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1. 2016 a. eelarve projekti tutvustus 

Direktor: Eelarve on valda esitatud. Numbrites suuri muudatusi ei ole, 

suurusjärgud on samad. Sellel aastal tuleme rahadega ilusti välja, hetkel 

vaatamegi mida veel on vaja osta, siis saaks kõik aasta lõpuks nulli. 

Eelarve projekt esitati liikmetele tutvumiseks. 

Teet Enok: Kas basseini voolu kulud on kooli eelarves?  

Direktor: Ja 

Teet Enok: Kas Spordikooli vool on läheb ka Põhikooli kooli eelarve?  

Direktor: Ei me katame ainult …  % spordikooli kulust. 



Teet Enok: milleks on koolil vaja autot, näiteks Vene Põhikool saab ilma autota 

läbi,  selle raha eest saaks maksta lisa näiteks inglise keele õpetajale. See auto 

soetati kunagi ju vangla õppe tarvis. Minu käest volikogus küsitakse ja ma pean 

põhjendama miks koolil on autot vaja. 

Annika Neiland: Seda autot on algusest peale kasutatud ka muuks vajalikuks, 

näiteks koolitustel käimiseks. 

Liina Mihkelson: Autot kasutatakse näiteks poiste veoks kutsekooli (peale 

kehalise tunde), koolitustel käimiseks, kaupade veoks jne, sõidupäevikut täidan 

mina ise ning kütuse rahadega tuleme ilusti välja. 

Tiina Kullamäe: Ka Vene Põhikoolil on auto kasutamise võimalus. Auto asub 

valla parklas ja kasutamisest tuleb ette teatada. Kool on teadlik sellest 

võimalusest. 

Ühise arutelu käigus arvas hoolekogu enamus, et auto on koolile vajalik ja selle 

senine kasutamine on mõistlik. 

Teet Enok: Ma ei saa sellest eelarve projektist midagi aru, siia peaks juurde 

tegema seletuskirja.  

Guido Tellis: Selge see, et terve eelarve läbitöötamiseks kuluks terve koosolek, 

muud me ei jõuakski. 

Direktor: Kui vaja ma saan kõik lahti seletada. 

Peale eelarve ülevaatamist volikogu liikmete poolt rohkem küsimusi selle kohta 

ei tulnud. 

2. KIVA 

Direktor: Tahan hoolekogu arvamust kas minna edasi KIVA programmiga. 

Küsimus on selles ka sellele programmile raha kulutamine on otstarbekas. Nad 

tahavad 3 eurot õpilase kohta. 

Ühise arutelu käigus otsustati, et Annika Neiland ja Maarja Rand uurivad 

järgmiseks koolekoguks välja milline on tagasiside teistest koolidest selle 

programmi kohta ja siis langetatakse otsus. Hoolekogu enamus nõustus Eve 

Kottis´e seisukohaga, et kui programm on hea siis ei ole see liiga suur summa. 

Aga kui see programm koolile ei sobi siis peame leidma alternatiivi. 

3. Kehalise kasvatuse õpetajate rahulolematus Spordikooliga 

Õpetaja Kaja Laur tegi kehalise kasvatuse õpetajate nimel ettekande 

probleemidest seoses  spordikooliga. 



Põhilisteks puudujääkideks olid 

 Koristamata ruumid 

 Kadunud inventar 

 Peale treeninguid ei panda inventari oma kohtadele tagasi 

 Ujula – ventilatsioon ja paljud dušid  ei tööta  

Tiina Kullamä: Olen nendes küsimustes Spordikooli direktoriga juba ka 

eelnevalt rääkinud, lootsin, et asjad on juba paremad. Üht-teteis on ka juba ära 

tehtud aga selgub et ikka vähe. Tuleb ära kuulata ka Spordikooli direktori 

seisukoht ja ühine koosolek jälle kokku kutsuda. 

Kuna antud küsimuse lahendamine ei kuulu meie kompetentsi lubas Tiina 

Kullamä asjaga edasi tegeleda.  

4. Jätkuvad probleemid inglise keele õpetajaga 

Direktor: Inglise keele õpetaja kelle tunnis lapsed ei tahtnud käia lahkub poolte 

kokkuleppel töölt. Oleme leidnud uue õpetaja kes saab käia poole kohaga, 

otsime jätkuvalt uut õpetajat. 

Teet Enok: kool peaks välja töötama paketi millega meelitada kooli vajalike 

õpetajaid, näiteks korter, kõrgem palk jne. 

Guido Tellis: Teet kas sa volikogus saaksid seda asja ajada, et see tuleks 

vallapõhine? 

Teet Enok: Ei, see ei ole valla mure, sellega peab tegelema kooli direktor, Vene 

Põhikoolis näiteks sellist probleemi ei ole. 

Tiina Kullamäe: koolil on tegekikult rahalised vahendid olemas mis võimaldavad 

maksta kõrgemat palka. 

Direktor: Minuarust ei ole see teiste õpetajate suhtes aus. 

Eve Kottise: Peame lähtuma laste huvidest, kui see tuleb lastele kasuks siis 

tuleb maksta. 

Guido Tellis: Kas valla poolt oleks korteri eraldamine reaalne? 

Tiina Kullamäe: ja peab ainult vaatama mis seisukorras korter on. 

Teet Enok: Vald saab pidevalt pärandkortereid. Teen ettepaneku, et direktor 

teeks järgmiseks hoolekoguks paketi millega meelitada uusi õpetajaid kooli. 



Direktor: Nendeks on siis korter valla poolt, 20% kõrgem palk ja näiteks lasteaia 

koht (ilma järjekorrata). 

5. Koduste tööde märkimine stuudiumisse 

Eve Kottise: Kui laps on haige, siis ei te ta milliseid kodutöid teha, kuna 

ainekaardid on väga nõrgad. Teen ettepaneku, teha ainekaartide juurde ka 

töökavad. 

Kuna õppealajuhataja koosolekul ei viibinud edastatakse talle ettepanekud. 

6. Tunniplaan 

Eve Kottise: Üheksandate klasside reedene tunniplaan on väga halb, kaks 

füüsikat ja kaks keemiat samal päeval. 

Direktor: Kuna jagame õpetajaid gümnaasiumiga siis on see hetkel parim mida 

teha saame. Õpetaja Nõmmiste teeb tunniplaani hingega ja julgen kinnitada, et 

parima mis nendes oludes võimalik. 

7. Koolivorm 

Tiina Kullamäe näitas koolivormi võimalike eskiise. 

Ühise arutelu käigus jõuti arusaamisele, et kooli üldkoosolekuks võiks valmis 

teha polosärgid ja neid seal tutvustada lisaks valmisolevale komplektile. 

Robert Pärnpuu avaldas arvamust, et õpilaset ei soovi ühist vormi kuna neile 

meeldib erinevalt riietuda ning siis peaksid vanemad kulutama raha veel 

rohkemate riiete ostuks. 

Annika Neiland: ühine koolivorm on ka üks koolikiusamist vähendav asi. 

Kuna hoolekogu on võtnud vastu otsuse toetada  koolivormi ideed otsustati 

sellega edasi minna, ning esimeseks ühiseks vormielemendiks oleks, ühise 

arvamuse kohaselt, hea polo. 

8. Valvekaamera kooli sissepääsu juurde 

Erakorralisel hoolekogu koosolekul (6. aprill 2015) pooldati ideed panna 

peasissekäigu juurde kaamera, hetkel seda veel tehtud ei ole.  

Direktor: kogu kooli kaamerate salvestussüsteem vahetatakse välja ning koos 

sellega pannakse ka lisa kaamerad millest üks ka sissekäigu ette. Töö 

teostatakse hiljemalt aasta lõpuks. 

 



9. Kohapeal tekkinud küsimused 

Janno Vool näitas õpilastele kodus täitmiseks antud töölehti mille kvaliteet oli 

väga halb. Direktor kinnitas, et raha töövihikute ostuks on ning ta räägib 

õpetajatega läbi, et nad ei teeks sellised koopiaid vaid ostaks töövihikud. 

 

 

Protokollis ja juhatas: 

Guido Tellis 

 

 

 

 


