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I Päevakorra kinnitamine
Eduard ODINETS: Kuna on teada, et Teet Korsten hilineb koosolekule 10 minutit ja
meil ei ole praegu kvoorumit otsuste vastuvõtmiseks, teen ettepaneku alustada praegu
info ja uudistega direktorilt, kuna selles osas ei ole otsuseid vaja vastu võtta. Kui Teet
Korsten jõuab kohale, alustame päevakorraga algusest.
Vastuväiteid ei esitatud.
Anne ENDJÄRV:
- kooli põhimäärust seoses veeranditest trimestritele üleminekuga ei
muudetud, kuna põhikooli- ja gümnaasiumiseadus märgib veeranditeks
jagunemise ja hindamise süsteemi võib kool ise valida, need tuleb ära
märkida õppekavas ja õppekorralduses;
- pliit ja katlad on sööklas kohal;

-

-

-

-

-

-

ujulas sai liiv vahetatud ja basseinis on nüüd vahetatud 2 pumpa,
loodetavasti on nüüd tükiks ajaks korras;
linnavalitsuse revident käis koolis sellepärast, et eelnevale direktorile
(Puul) oli koostatud nii palju ettekirjutusi, tegemist oli 2010. aasta
ettekirjutuste täitmise järelkontrolliga;
koostatud on uus eelarve, sinna esitasid taotlused ja soovid õppetoolid,
majandusjuhataja, raamatukogu ja õppejuht;
koostatud on hindamisjuhend, tuleb anda ka õpilasesindusele;
kool osaleb endiselt erinevates projektides: Kiusamisest vabaks projekt;
7.–9. klasside koolivägivalla laagri projekt koos teiste koolidega;
tahame jätkata eesti keele õpetamisega, laupäeviti kahe rühmaga
6-aastastele, taotleme rahastuse laienemist gümnaasiumiklasside osas
10.–12. klassides kõigile. Praeguse seisuga on meil 41 õpilast
gümnaasiumis, kes vajaksid eesti keele õpet. Sellele taotlusele ootame
veel ministeeriumist vastust;
kool osaleb 8.–10. jaanuaril reaalainete võistlusel Nõo Gümnaasiumis,
meie kooli lapsed on osa Ida-Virumaa võistkonnast, see on osalemine
5 kooli projektis, seda toetab ka VKG;
kuna meil oli sügisel probleeme küttega ja me külmetasime, saime
VKG-lt kompensatsiooniks 2 puhurit, nüüd saame aulat vajadusel enne
üritusi soojemaks kütta, samuti aitab VKG kooli robootika võistlusel
särkidega;
21. oktoobril oli ettevõtliku kooli koolitus õpetajatele, loodame
projektiga ühineda jaanuaris;
kooli 4 rahvatantsurühma sai toetust;
reedeti toimuvad 8-nda klassi õpilase Erik Setškovi juhendatud üld- ja
fitnessi treeningud;
kooli raamatukogu on juba veebis olemas ja lapsed saavad kodulehelt
kirjandust valida;
projektina jätkab robootika ring;
jätkub ujumise algõpetus;
2 õpetajat lähevad jaanuarist rasedus- ja sünnituspuhkusele,
füüsikaõpetaja
on
endiselt
peale
operatsiooni
haiguslehel,
asendusõpetajad tulevad selleks ajaks Virumaa Kolledžist;
saime raha 0,5 parandusõppe ametikoha jaoks ja 0,5 pikapäevaõpetaja
ametikoha jaoks. Seega alustab pikapäevarühm kaheks tunniks päevas;
psühholoog jääb meil alles, kuid jätkab alates detsembrist vastuvõttu
töövõtulepinguga, samuti nagu logopeed.

Hoolekogu koosolekule ilmus Teet KORSTEN.
II Päevakorra kinnitamine
Eduard ODINETS: kas kellelgi on täiendusi või parandusi päevakorra osas?
Täiendusi ja parandusi ei ole.

Eduard ODINETS: kuna mulle on teada, et direktor soovib täna tutvustada ka kooli
uut eelarvet, siis teen ettepaneku lisada see punkt päevakorda peale hindamise korda.
Kas kellelgi on vastuväiteid päevakorra sellise muudatuse osas?
Vastuväiteid ei ole.
Eduard ODINETS: teen ettepaneku kinnitada päevakord muudetud kujul.
OTSUSTATI: kinnitada päevakord (ühehäälselt).
III Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
Eduard ODINETS tutvustab uutele hoolekogu liikmetele hoolekogu toimimise korda ja
selgitab hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri kohustusi.
Eduard ODINETS: palun esitada ettepanekuid ja kandidaate hoolekogu esimehe kohale
valimiseks.
Jaak SAAR: mulle tundub senine esimees asjalikuna inimesena, teen ettepaneku valida
esimeheks tagasi Eduard Odinets.
Teisi kandidaate ei esitatud.
OTSUSTATI: valida hoolekogu esimeheks Eduard ODINETS (ühehäälselt).
Eduard ODINETS: palun esitada ettepanekuid ja kandidaate hoolekogu aseesimehe
valimiseks.
Heli LAIDRO: teen ettepaneku valida aseesimeheks Teet Korsten, kui tema on ka ise
valmis jätkama.
Teet KORSTEN: olen valmis jätkama.
Teisi kandidaate ei esitatud.
OTSUSTATI: valida hoolekogu aseesimeheks Teet KORSTEN (ühehäälselt).
IV Hoolekogu sekretäri kinnitamine
Eduard ODINETS: teen ettepaneku Anne Palmistele jätkata.
Teisi kandidaate ei esitatud.
OTSUSTATI: kinnitada hoolekogu sekretäriks Anne PALMISTE (ühehäälselt).
V Muudatused kooli hindamise korras (edastatud eelnevalt hoolekogu liikmetele
meili teel)

Anne ENDJÄRV (näitab ekraanil hindamise korda, kus vajalikud muudatused on
märgitud värviliselt): need muudatused on seotud trimestrite süsteemile ja e-päevikule
üleminekuga.
Eduard ODINETS: kas kellelgi on küsimusi, täiendusi, parandusi, ettepanekuid hindamise
korra osas?
Anne PALMISTE: teen ettepaneku asendada hindamise korra lõppsätete punktis 3 sõna
„veerandi“ sõnaga „trimestri“. Siis on kogu tekstis läbivalt kasutatud ühtesid termineid.
Anne ENDJÄRV: selle muudatuse võime sisse viia. Lisaks sellele juhin tähelepanu
uuele punktile 15.3. Elu on näidanud, et seda punkti on vaja. Kõik vastavad ja
vajalikud muudatused on sisse viidud ka õppekavasse.
OTSUSTATI: kiita hindamise kord heaks (ühehäälselt).
VI Kooli eelarve 2014
Eduard ODINETS: seaduse kohaselt peab hoolekogu andma oma hinnangu kooli
eelarvele, tähtaegu arvamuse andmiseks pole ette nähtud. Kuna eelarve punkt tuli
päevakorda sisse alles täna ja me direktoriga pole seda elektrooniliselt saanud laiali
saata, siis teen praegu ettepaneku, et direktor tutvustab seda suuliselt ja siis otsustame,
kas on vaja teha uus koosolek eelarve menetlemiseks, saame otsustada elektroonilise
koosolekuga või pole meil midagi lisada ja uuel koosolekul arutada ning saame selle
teemaga juba täna lõpetada.
Hoolekogu liikmed on selle seisukohaga nõus.
Anne ENDJÄRV: kooli eelarve koostamisel lähtusime kahest prioriteedist –
kooliruumide esteetiliselt paremale tasemele viimine ja IT valdkond. Meil lõpeb aprillis
Windowsi kasutamise litsents, koolidirektorite nõupidamisel teatas linnavalitsus, et linn
taotleb ise uue litsentsi 8 kooli peale korraga ja tasub selle eest ise 3500 eurot. Lisaks
sellele on eelarves sees taotlused arvutite, monitoride ja projektorite ostmiseks. Meil on
vaja 13 monitori välja vahetada, 7 kabinetti on ilma projektoriteta, 10 arvutit on vaja
juurde.
Jaak SAAR: kuidas on koolis olukord õpetajate IT-alase koolitusega ja kuidas on need
koolitused planeeritud?
Anne ENDJÄRV: eraldi raha spetsiaalseteks IT-koolitusteks ei ole eraldatud. Meil on
koolis alates märtsist 2012 olemas 0,5 kohaga haridustehnoloog, kes töötab 20 tundi
nädalas ja oskab õpetajaid aidata ning teab nende vajadusi. Meil oli sügisel 2013
planeeritud 9 koolitust, neist 5 on nüüd veel tulemas. Meil on Stuudiumis olemas
elektroonilise registreerumise võimalus, sealt on näha, missugused koolitused on olemas
ja kes gruppides on. Haridustehnoloog korraldab koolitused õpetajate gruppidele kooli
arvutiklassis. Õpetajad saadavad õppejuhile faile, sealt on vahel ka näha, mida õpetaja ei
oska ja missugust koolitust vajab.

Anne ENDJÄRV (jätkab kooli eelarve tutvustamist): linnavalitsus koolile remondiraha
ei andnud peale sissekäigu trepi ja söökla trapi jaoks (tööohutuse ettekirjutuse alusel),
remonti teeme oma jõududega töövõtulepingute alusel. Praegu on eelarvesse sisse
arvestatud 3 kabineti remont. Teeme eraldi töövõtulepingutega, niimoodi on odavam. Veel
on vaja kindlasti teha ära II korruse fuajee põrand raamatukogust kuni tualettideni.
Torud on tualettides kohutavas seisus, töömees paneb aukusid tsemendiga kinni. Kool
sai ettekirjutusi söökla, ujula ja tulekahjuandurite osas, need ettekirjutused on kõik
täidetud, enamus omavahenditest. 01.07.2014 saabub tuletõkkeuste ettekirjutuse tähtaeg,
linnavalitsus on praegu lubanud, et nende kulud nad kannavad, tellivad paljudele
lasteasutustele koos ära. Samuti on problemaatiline võimla põrand (täiesti kulunud).
Selle kohta lubas linnavalitsus aasta lõpus vaadata, äkki teevad vaheajal ära, et ringid
saaksid sees edasi olla. Samuti on eelarves sees uute projektidena vene keele
teatejooks, mida peame eelmise võistluse võitjatena korraldama ja moedemm, mille
jaoks küsime linnavalitsusest raha (IVOL-isse on ka taotlus esitatud). KULKA-sse
esitasime taotluse rahvariiete jaoks.
Heli LAIDRO: kas eelarves on ette nähtud raha ka kooli inventari uuendamiseks, uute
laudade-toolide ostmiseks klassidesse? Tüdrukutel on raske kanda seelikuid ja kleite,
kuna toolid lõhuvad kogu aeg sukkpükse.
Sirje KIVIL: mina sain klassi 2 uut kappi.
Anne ENDJÄRV: eelarves on inventariks planeeritud vajadusi 27 000 eurot, 2013.
aastaks saime näiteks ainult 7000 eurot. Sellest ostsime ruloosid projektoritega
klassidesse ja natuke mööblit (laud ja toolid muuseumis, arvutiklassi toolid,
robootikakomplektide kapid), õpetaja Anne Oru kabineti mööbli saame ka veel aasta
lõpus välja vahetada, see on väga vana mööbel. Samuti ostsime lilleriiuleid, kuna lilled
olid enamus maas, ja sööklasse muretsesime kotikapid. Palju me järgmiseks aastaks
taotletavast 27 000 eurost saame, ei tea. Üks uus klassikomplekt maksab 1800 eurot.
7000 eurot oli küll hea, aga seda oli vähe.
Heli LAIDRO: 9-nda klassini on õppevahendid tasuta, need peab tagama riik. Minu
6-ndas klassis õppival pojal ei ole aga kõiki töövihikuid ja täitma peab paljundatud
töölehti. Kuidas on koolis korraldatud töövihikute ja õpikute ostmine ning kas
paljunduse paberi ostmine on odavam?
Anne ENDJÄRV: õppekava uuenes, meie prioriteet õppevahendite ostmisel olid õpikud.
Kuni 3-nda klassini ostsime kõik, k.a töövihikud, kuna algklasside lastele ei saa töölehti
paljundada. Samuti ostame kõik vajaliku, k.a töövihikud, keeleõpingute jaoks. Pearaha on
57 eurot õpilase kohta, meie oleme lihtsalt otsustanud õpikute kasuks. Siiani oleme
ostnud paljunduspaberit 28 kasti, ma ei ole kindel, et sellega aasta lõpuni välja tuleme.
Oktoobris 2013 saime ministeeriumist ootamatult 2012. aastast järgi jäänud raha, seda
on võimalik kasutada õppevahenditeks ja õpetajate palgarahadeks. Meie kavatseme selle
raha eest osta füüsika ja eesti keele õpikuid ning 30 uut ÕS-i, eelkõige eksamil
kasutamiseks.
Eduard ODINETS: kas hoolekogu liikmed soovivad eelarve teemat arutada järgmisel
koosolekul täpsemalt või usaldame direktorit?

Anne ENDJÄRV: tahan veel lisada, et nagunii me küsime eelarves iga rea peal
rohkem raha.
Jaak SAAR: tundub, et võime eelarve heaks kiita.
Teisi arvamusi ei ole.
Eduard ODINETS: sel juhul teen ettepaneku, et kiidame eelarve heaks ning direktor
läheb selle eelarvega linnavalitsusse ja hakkab seda kaitsma.
OTSUSTATI: kiita direktori poolt tutvustatud kooli eelarve 2014 heaks (ühehäälselt).
VII Hoolekogu tööplaan
Eduard ODINETS tutvustab uutele hoolekogu liikmetele hoolekogu tööplaani olemust
ja eelmise õppeaasta tööplaani sisu.
Eduard ODINETS: tööplaan peab hoolekogul olema ja selle me peame vastu võtma.
Eelmise õppeaasta tööplaan on meil täidetud. Meie tööplaanis olid eelmisel aastal kirjas
nimeliselt ka vastutajad, see pole küll kohustuslik. Kuidas arvate, kas jätkame nimeliste
vastutajatega ka sel aastal?
Teet KORSTEN: jätkame ikka, see oli hea mõte teemad ära jagada.
Teisi arvamusi ei ole.
Eduard ODINETS: seega vaatame tööplaani üle ning paneme paika uued teemad,
tähtajad ja vastutajad. Eelmise aasta tööplaanis oli kõigepealt märgitud kolm peamist
eesmärki, arvan, et need võivad samaks jääda. Teen ettepaneku lisada sinna neljanda
peamise eesmärgina panustamine õpikeskkonna parendamisse ja olukorra pideva seire.
Edasi teen ettepanekud järgmiselt:
- hoolekogu regulaarsete koosolekute toimumine ja õppenõukogu töös
osalemine toimub jooksvalt ja vastutaja on hoolekogu esimees;
- kuna atesteerimist enam ei ole, siis atesteerimiskomisjoni pole ka tarvis,
teen ettepaneku osaleda õpetajate ja koolipersonali valikukomisjonide
töös. Eelmisel aastal olid vastutajad Heli Laidro ja Terje Bürkland.
Teen ettepaneku Heli Laidrole jätkata ja Terje Bürklandi asemel
valida Teet Korsten.
Teet KORSTEN: olen nõus
Eduard ODINETS (jätkab ettepanekutega):
- osalemine kooli tervisenõukogu töös võiks ka tööplaani sisse jääda ja
see toimuks samuti jooksvalt ning vastutajaks võiks jääda samuti
eelmise aasta vastutaja Arne Berendsen;
- kuidas on meil vanematekogu tööle hakanud, kas kellelgi on infot? Kas
esindajad peavad olema ka klassidest vanematekogusse valitud?

Anne ENDJÄRV: praegu midagi ei toimu, aga leian, et esindajad võiksid hoolekogu
poolt olla nimetatud küll, et vajadusel oleksid vahendajad teada.
Anne PALMISTE: eelmisel aastal otsustasime, et mina olin vahendaja põhikooli osas ja
Heli Laidro oli vahendaja gümnaasiumi osas. Ise ma klassist vanematekogusse valitud
ei ole. Eelmisel aastal lihtsalt leppisime kokku, et direktor vahendab meie kontaktid
vanematekogule, et nemad teaksid, kelle poole vajadusel pöörduda, ja meie siis toome
info hoolekogusse edasi.
Eduard ODINETS (jätkab ettepanekutega):
- siis võiksid Anne Palmiste ja Heli Laidro selliselt ka jooksvat tööd
jätkata. Teen sama ettepaneku ka Jaana Leepkaln-Karpelinile.
Jaana LEEPKALN-KARPELIN: olen nõus.
Anne PALMISTE: kuna Jaana Leepkaln-Karpelini tütar käib algklassides, siis võiks
tema jääda algklasside info vahendajaks.
Eduard ODINETS (jätkab ettepanekutega):
- kuidas on meil lood vilistlaskoguga, see on vist surnud projekt? Kas
seda on vaja tööplaani sisse panna?
Anne ENDJÄRV: ega seal ka praegu midagi ei toimu. Eelmisel aastal, kui vilistlaskogu
loomine oli, siis vilistlased väljastpoolt ei olnud väga huvitatud ja ütlesid, et kogu
võiksid teha need vilistlased, kes on praegu meie kooli õpetajad. Seda pole praegu küll
tehtud, aga loodame ikka.
Jaak SAAR: äkki võiks Facebookis tekitada mingi kommuuni ja sealtkaudu hakata asja
ajama?
Anne ENDJÄRV: kool on Facebookis esindatud küll, seal on ka vilistlased sõpradeks.
Eduard ODINETS: eelmisel aastal olid vilistlaskoguga seonduvalt vastutajad Teet
Korsten ja Terje Bürkland. Teen ettepaneku, et jätkame ka sel aastal vilistlaste info
vahendamist ja kuna Teet Korsten on vilistlaste esindaja, siis ta võiks jätkata. Terje
Bürklandi asemel teen ettepaneku valida vastutajaks vilistlaste uue esindaja Jaak Saare
ja tegevus toimub jooksvalt aasta vältel.
Teet KORSTEN: olen nõus.
Jaak SAAR: olen nõus.
Eduard ODINETS (jätkab ettepanekutega):
- hoolekogu
esimehena
jätkan
osalemist
kooli
lastevanemate
üldkoosolekul, see on tavaliselt oktoobris ja teen seal ka ettekande
hoolekogu tööst;
- novembri koosolekul tuleb kinnitada ka hoolekogu järgneva aasta
tööplaan, vastutajaks on hoolekogu esimees;
- samuti tuleb novembris heaks kiita kooli eelarve, vastutajaks on
hoolekogu esimees;

-

kas me veebruaris jätkame direktoriga õpilastele vabariigi aastapäeva
puhul korraldatavat vastuvõttu?

Anne ENDJÄRV: see on meil tööplaanis sees, seega tuleb seda teha.
Eduard ODINETS selgitab uutele hoolekogu liikmetele vastuvõtu toimumise korda ja
vastuvõtule kutsutud esindajate valimise põhimõtteid.
Eduard ODINETS (jätkab ettepanekutega):
- märtsis tuleb üle vaadata kodukord ja vajadusel sisse viia
muudatused. Teen
ettepaneku
vastutajaks
määrata
Jaana
Leepkaln-Karpelin.
Jaana LEEPKALN-KARPELIN: olen nõus.
Eduard ODINETS (jätkab ettepanekutega):
- samuti
tuleb
märtsis
üle
vaadata
kooli
palgajuhend
ja
motivatsioonisüsteem. Teen ettepaneku vastutajaks jätta Anne Palmiste.
Anne PALMISTE: olen nõus.
Eduard ODINETS (jätkab ettepanekutega):
- märtsis tuleb kuulata ära ka tegevused, mis on seotud hariduslike
erivajadustega õpilastega. Eelmisel aastal vastutas selle eest Teet
Korsten, teen ettepaneku, et ta jätkaks. Ja veel teen ettepaneku panna
vastutajaks kooli õpetaja Maria Derbneva, kes puutub sellega
igapäevaselt kokku.
Teet KORSTEN: olen nõus.
Eduard ODINETS (jätkab ettepanekutega):
- juunis tuleb hoolekogul osaleda kooli lõpuaktustel, vastutajaks on
hoolekogu esimees ja kui mina minna ei saa, siis osaleb aseesimees.
Samuti kuulame ära juunis ettekande õpikeskkonnast ja turvalisusest
koolis. Teen ettepaneku, et vastutajaks jääb, nagu eelmiselgi aastal, Jane
Skripitsõna;
- juunis kuulame ära ka arvamuse kooli toitlustuse kvaliteedist. Eelmisel
aastal käis koolisööklas vahel söömas Arne Berendsen, teen ettepaneku
määrata ka sel aastal vastutajaks tema.
Anne ENDJÄRV: Sirje Kivil käib iga päev meie sööklas söömas, äkki võiks tema ka
oma arvamuse avaldada?
Eduard ODINETS (jätkab ettepanekutega):
- seega paneme toitlustuse kvaliteedi
Berendsenile ka Sirje Kivili.
Sirje KIVIL: olen nõus.
Eduard ODINETS (jätkab ettepanekutega):

eest

vastutama

lisaks Arne

-

juunis tuleb ära kuulata ka õpilasesinduse tegevuse ülevaade, selle
teeb Jane Skripitsõna;
juunis ja augustis teeme kokkuvõtted olukorrast koolipersonaliga,
vastutajateks on siis Teet Korsten ja Heli Laidro, kes on ka
valikukomisjonide liikmed.

Teet KORSTEN: olen nõus.
Heli LAIDRO: olen nõus.
Eduard ODINETS (jätkab ettepanekutega):
- augusti koosolekul teen hoolekogu esimehena koos direktoriga aruande
arengukava täitmisest ja hoolekogu tegevusest.
Eduard ODINETS: kas on veel ettepanekuid tööplaani lisamiseks, selle parandamiseks
ja muutmiseks või võime tööplaani kinnitada?
Ettepanekuid täiendamiseks ei esitatud.
OTSUSTATI: kinnitada tööplaan (ühehäälselt).
VIII Kohapeal algatatud küsimused
Sirje KIVIL: kas on teada uue riigigümnaasiumi hoone asukoha kohta midagi?
Anne ENDJÄRV: praegu küll midagi uut teada ei ole. Mina pakkusin ühe võimalusena
välja ka meie kooli juures oleva staadioni maa. Uue staadioni võib teha põllu peale ja
gümnaasiumi maja meie maja juurde, sarnaselt Jõhviga. Aga öeldi, et see maa on alt
tühi ja liigub ning siia ehitada ei saa.
Eduard ODINETS: mina olen rääkinud mõne inimesega, praegu on arutuse all kõik
endised asukohad – Virumaa Kolledži kõrvale, kunstide kool, Spordi tänava hoone.
Teet KORSTEN: tean, et VKG on huvitatud õla alla panemisest ja toetamisest juhul,
kui otsustatakse Spordi tänava hoone kasuks.
Anne ENDJÄRV: jah, tean, et nad tahavad vanalinna elu tuua.
Rohkem küsimusi direktorile ei ole.
Eduard ODINETS: palun arvestada esialgu sellega, et järgmised hoolekogu koosolekud
toimuvad 26. märtsil ja 18. juunil. Täpsemalt annan teada siis, kui aeg lähemale tuleb.
Kui on midagi kiiret vaja arutada, saame seda vajadusel teha ka elektrooniliselt. Kui
hoolekogu liikmetel on vaja ja midagi on südamel, siis saab e-kirjade teel kõike
arutada. Palun ärge kõhelge küsimusi esitamast ka meie direktorile, kinnitan, et ta vastab
alati ja väga kompetentselt.
Eduard ODINETS
Koosoleku juhataja

Anne PALMISTE
Protokollija

