HOOLEKOGU KOOSOLEK

27. august 2019

PROTOKOLL
Algus kell 19.00, lõpp 21.00
Koosoleku juhataja: Kaur Lohk
Hoolekogu liikmed: Peeter Kalmet, Pille Maasik, Maria Pruul, Alo Johandi, Eimar Veldre,
Härmo Põlluvee, Liisa Kruustük, Inga Maasi, Piret Kaare, Eero Alamaa
Külalisena kutsutud: SG direktori kt Taavi Vilba
Päevakord:
1.
2.
3.
4.

Uue maja (Teaduse 1) tutvustamine hoolekogule
Üldtööplaani, kodukorra ja õppekava arutelu
Olukord õpetajate värbamisel ja komplekteerimisel
Klasside õpilaste arvu piirnormi suurendamine

1. Uue maja tutvustamine hoolekogule. Kõik kohalolijad olid nähtu üle väga rõõmsad.
Ilus hetk ja hea uue õppeaasta algus kogu vallale. Küsimusi ja muresid ei olnud.
2. Üldtööplaani, kodukorra ja õppekava arutelu. Üldtööplaani on direktori kt Taavi
Vilba sõnul plaanis muuta septembrikuu jooksul. Luua eraldi sündmuste kalender ja
see eraldada üldtööplaanist. Sisuna lisatakse juurde konkreetsed eesmärgid, mis
oleksid lihtsasti kontrollitavad ja mõõdetavad.
Otsus: järgmiseks hoolekogu koosolekuks on üldtööplaan täiendatud ning hoolekogu
liikmed on üle vaadanud ka kodukorra (kontrollida sõnastust seoses ohtlike esemete
tagastamisega tunni lõpus).
3. Olukord õpetajate värbamisel ja komplekteerimisel. 2019/20120 õppeaastal
alustab 15 uut õpetajat eri koormustega. Ideaalis oleks soovinud avada 6 esimest
klassi aga kahjuks jäi üks õpetaja puudu, sest klassiõpetajate leidmine on kõige
raskem. Ülejäänud kohad on kõik kenasti komplekteeritud, mis on erakordselt hea
tulemus. Olemas ka logopeed, 2 sotsiaalpedagoogi, 2 psühholoogi, eripedagoog.
Kaadrivoolavus on nulli lähedane.
Otsus: nüüd tuleb keskenduda sellele, kuidas olemasolevaid õpetajaid hoida. Lisaks
jätkub ühe klassiõpetaja otsing kuna võib tekkida vajadus väikeklassi avamiseks
esimesele klassile õppeaasta jooksul.
4. Klasside õpilaste piirnormi suurendamine. Seoses faktiga, et ei ole leitud kuuendat
klassiõpetajat oleme sunnitud tõstma esimese klassi õpilaste piirmäära 26 õpilase
peale klassis. Lisaks on vajadus tõsta piirmäärasid ka teistes klassides. Piirmäärad
oleks:
a. 2.ja 3. klass piirmäär 25 õpilast
b. 1,5,6,7,8 klass piirmäär 26 õpilast
c. 4.klass piirmäär 28 õpilast
d. 9.klass piirmäär 30 õpilast

Hääletus: 1 erapooletu, 10 poolt

Järgmine hoolekogu koosolek 15.oktoober 2019 kell 18.00.

Juhatas Kaur Lohk

Protokollis Liisa Kruustük

