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Ülevaade olukorrast koolis
Kooli arengukava, sisehindamine ja põhimäärus
3. Koolidirektori valimised ja võimalik riigikooli staatus

1. Ülevaade olukorrast koolis
Õpetajate esindaja Kivil ja õpilaste esindaja Rannamaa annavad ülevaate koolis toimuvast.
Kool vajab kõige hädapärasemalt eesti keele õpetajat.
Duširuum on kinni ja tüdrukute riietusruum ülerahvastatud. Õpilastel pole pesemisharjumust
pärast kehalisetundi. Sööklas ei pesta käsi enne sööki – va algklassid.
Leitakse, et kooli abituriendid on kiitust väärt – koguni 5 kulda ja 2 hõbedat pälvitakse
tänavu.
2. Kooli arengukava, sisehindamine ja põhimäärus.
Kruup tutvustab, kaugel on kooli arengukava. Küsimus on tegelikult direktori kt Kristel
Tammele, keda kohal ei ole, aga kes eelmise direktori ajal pidevalt kiirustas kava valmimist
tagant. Nüüd ütleb Tamm, et arengukava peaks koostama uus direktor. Leitakse, et
arengukavaga ei tohiks viivitada – uus direktor võib selles teha vajadusel korrektiivi.
Kruup soovitab hoolekogu liikmetel tutvuda sisehindamise aruannetega – koos
ministeeriumipoolsete parandustega.
Põhimäärust pole siiani hoolekogu poolt kinnitatud – seega see ei kehti.
OTSUSTATAKSE: Tuletada direktori kt-le meelde, et kooli põhimääruse peab hoolekogu
kinnitama.
3. Koolidirektori valimised ja võimalik riigikooli staatus.
Leitakse, et eelmisel kahel korral on kohalik linnavõim näidanud, et ei saa hakkama sobiva
direktori leidmisega koolile, sestap tuleks teavitada HTMi lähenevatest direktorivalimistest.
Räägitakse võimalusest, et linna ainus eesti kool võiks olla riigikooli staatuses, sest linnavõim
pole jätnud muljet, et on kogu hingest kooli heast käekäigust huvitatud. Kruup mainib vestlust

HTMi asekantsleri Kalle Küttisega kooli staatuse muutisest. Küttis ütles, et see on reaalne,
aga seni ei ole tulnud koolilt vastavat initsiatiivi.
OTSUSTATAKSE: Teavitada HTMi lähenevast koolidirektori valimisest. Samuti soovitab
hoolekogu kooli direktsioonile alustada arutelu riigikooli staatuse saamise üle.
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