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Päevakord:   

1. Õpetajate palgad ja töökorraldus 
2. Lõpetamised 
3. Kehalise kasvatuse tundidega seonduv 
4. Probleemsed õpilased 
5. Uuel õppeaastal 10.klassi täituvus ja gümnaasiumi perspektiiv 
6. Jooksvad küsimused 

Kõik liikmed olid päevakorraga nõus ja päevakord kinnitati. 

 

1. Õpetajate palgad ja töökorraldus 
Direktor andis ülevaate õpetajate palkadest ja palgaraha jagunemisest. Hoolekogu 
liikmed said teada, et palgad on kolmes grupis: gümnaasiumi, põhikooli ja juhtkonna 
osa. Kuna gümnaasiumis on õpilasi vähe, siis jääb gümnaasiumi osas palgaraha puudu 
13 751€ ja põhikooli osas jääb üle 13 625€. Vald lisab gümnaasiumiosa puudujäägi 
oma vahenditest. Õpetaja ametikoha suuruse aluseks on 22 kontakttundi nädalas, see 
annab koormuse 35 tundi nädalas. Riiklik õpetajate miinimumpalk on 715€.  
Hoolekogu juhib tähelepanu, et õpetajate koormus oleks võimalikult võrdne. 
 
Küsimus Margo Saialt, kas uuel kooliaastal hakkab esimese kooliastme klassis olema 
lisaks õpetajale abiõpetaja?  
Direktori vastus on jah. Kooli juhtkond näeb vajadust teise õpetaja järele esimeses 
klassis. Abiõpetaja peaks hakkama tegelema erivajadustega lastega samas tunnis. 



Otsus: Hoolekogu ei toeta HEV õpilaste õpetamist tavaklassis ja klassis peab olema 
üks õpetaja. HEV õpilasi tuleb kindlasti toetada ja on hea, kui selleks saab ette 
valmistatud eraldi õpetaja aga see toetamine ei tohi toimuda nn tavaliste laste arvel. 
 
Hoolekogu liige Marge Pähkel küsis, kuidas tekivad klassijuhatajad?  
Direktori vastus, et juhtkond määrab. 
Hoolekogu soovitus, võimaldada õpetajatel kandideerida nendele kohtadele ja anda 
tagasisidet kandidaatidele.  
 

2. Lõpuaktused. 
 
Lõpuaktused toimuvad 19. ja 20. juunil kell 16:00 spordihoones. 
 

3. Kehalise kasvatuse tundidega seonduv. 
 
Hoolekogu liikmed ei ole rahul kehalise kasvatuse tunni korraldusega ja läbiviimisega. 
See on paljudele õpilastele ainuke aeg kus ta saab füüsilist koormust ja teadmisi spordi 
tegemisest.  
Hoolekogu ettepanek: viia sisse paaristunnid, et jääks pesemise ja riiete vahetamise 
arvelt rohkem aega tunnile, samas arvestada söögivahetunniga, mille järgselt ei oleks 
kohe kehalise kasvatuse tundi. 
Otsus:  Kooli juhtkonnal kontrollida kehalise kasvatuse tundide õppekava täitmist ja 
tulemusest teada anda hiljemalt 28.05. e-posti teel hoolekogu liikmetele. 
 

4. Probleemsed õpilased. 
 
Suuri probleeme ei ole, mõned allumatud õpilased on suundunud teistesse koolidesse. 
Jätkuvalt käiakse salaja kooli ajal, väljaspool kooli territooriumit suitsu tegemas. 
Hoolekogu esimees suhtleb politseiga ja võimalusel hakkab patrull vahetundide ajal 
rohkem kooli lähedal ringi liikuma.  
 

5. Uuel õppeaastal 10 klassi täituvus ja gümnaasiumi perspektiiv. 
 
Üheksandas klassis läbiviidud küsitluse põhjal on uuel õppeaastal gümnaasiumis 
jätkavaid õpilasi umbes 10. 
 

6. Jooksvad küsimused. 
 

6.1. Hoolekogu liikme Urve Salumaa küsimused direktorile: 

• Kas õpilased peaksid osalema lastevanematele mõeldud kooli koosolekutel ja 
loengutel? 
Otsus: Koosoleku läbiviija annab teada kohalviibijatele kui õpilaste osalemine 
ei ole soovitatav ja jälgib selle täitmist. 



• Õpilased ei saa kooli esindama minnes mõnikord kaasa lõunat, miks on see 
nii? 
Otsus: Kool korraldab, et info edastatakse õigeaegselt sööklasse. 

• Miks ei ole tehtud e-kooli sissekanded õigeaegselt? 
Otsus: Kool tuletab õpetajatele meelde, et järgmise päeva õppimised peavad 
olema sisse kantud kella 16:00-iks ja kontrolltööde hinded nädala jooksul peale 
töö tegemist.  

• Õpetaja puudumisel enamik tunde asendatakse, kuid viimaste tundide ära 
jäämisel on õpilased omapead ja veedavad aega seal kus saavad, sest kõigil 
pole võimalik koju minna. 
Otsus: Koolil leida asendustegevus või inimene kes korraldab neile 
õppetegevust koolis. 

• On ilmnenud üksikud koolivägivalla juhtumeid. 
Hoolekogu juhib tähelepanu, et nendel puhkudel ei unustataks ka ohvrit, 
kellega on samuti vaja tegeleda kooli sotsiaalpedagoogil. 

• Jätkuvalt jätavad koolist lahkuvad õpilased tagastamata raamatukokku 
raamatuid. 
Hoolekogu on teinud vastava ettepaneku 01. novembril 2012, koolist ei 
tohi ilma raamatukogu nõusolekuta õpilasele pabereid välja anda. 
 

6.2. Liiklus Gümnaasiumi esisel Kooli tänaval. Autode kiirus sellel lõigul on tõusnud ja 
talvel on lumevallide tõttu käimine ja samaaegne autode liikumine raskendatud. 
Õpilased lähevad sealt kõrvalmajja ja bussi peale. 

Hoolekogu teeb ettepaneku omavalitsusele, et sulgeda liikluseks Kooli tänava 
gümnaasiumi esine osa. 

6.3. Direktor andis teada, et vaatamata korduvatele pöördumistele politsei poole, palvega 
alustada gümnaasiumis jalgrattalubade tegemise kursust pole see võimalikuks 
osutunud. Koolil endal vastav õpetaja puudub. 
 

Hoolekogu esimees proovib veelkord politseid nõusse saada ja annab koolile 
tulemusest teada. 
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