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1. Ülevaade uuest kooliaastast ja õpetajatest
Direktor andis hoolekogu liikmetele ülevaate sündmustest koolielus. Esimesel
septembril alustas kooliteed esimeses klassis 21 õpilast ja kümnendas klassis 13
õpilast. Gümnaasiumi osas on hetkel 39 õpilast. Koosolekul olijad said teada,
milliseid edasiõppimise valikuid tegid õpilased kevadel, peale põhikooli osa ja 12.
klassi lõpetamist.
2. Ettepanekud arengukavasse 2014-2016
Direktor andis ülevaate arengukavas muudetud ja täiendatud osadest. Hoolekogu
liikmed ei teinud ettepanekuid arengukava muutmiseks.
Otsustati: nõustuda gümnaasiumi arengukavaga 2014-2016
3. Kodukorra täiendamine
Direktor andis ülevaate vajadusest muuta kooli kodukorda. Õpilaste hulgas on
esinenud juhtumeid, kus kooli territooriumil kasutatakse e-sigarette. Ettepanek
keelata kodukorras e-sigaret tikud ja välgumihkel.
Otsutati: nõustuda kodukorra täiendamisega järgmises sõnastuses keelatud on
õpilastel e-sigaret, tikud ja välgumihkel.
4. Lastevanemate nõukoja moodustamine

Direktor tutvustas nõukoja statuuti ja põhjuseid, miks nimetatud organ on
moodustatud. Igast klassist kuulub sinna peale klassijuhataja veel kaks
lapsevanemat, koos käiakse vähemalt kord kvartalis. Ettepanekud esitatakse kooli
juhtkonnale ja hoolekogule. Kooli juhtkond loodab läbi nõukoja lapsevanemate
aktiivsuse kasvu.
5. Kooli eelarve 2014
Direktor tutvustas järgmise aasta eelarvet. Eelarve maht jääb samaks, kuid
suurenenud on transpordile eraldatud osa, mida kasutatakse väljasõitudel käimiseks.
6. Õpetajate palgad ja töökorraldus
Direktor informeeris hoolekogu palgamaksmise alustest. Tutvustati palgasüsteemi,
mille järgi hakkab toimuma põhipalga maksmine. Selgitati õpetajate tunnivälise
tegevuse tasustamise põhimõtteid.
7. Jooksvad teemad
Direktor tutvustas Oma Riigis toimunud valimisi ja teatas tulemused. Loomisel on
Oma Riigi TV lisaks töötavale raadiole.
Eelmisel koosolekul tõstatatud teema - esimese klassi abiõpetaja. Direktor andis
ülevaate, kuidas on esimene veerand möödunud. Õpilased, kes vajavad abi, saavad
abiõpetaja näol individuaalset tuge, sh õpiabi. Direktori arvates on projekt end igati
õigustanud. Abiõpetaja on klassis 10 tundi nädalas.
Direktor tutvustas hoolekogule korda, kuidas on planeeritud raamatukogust
laenutatud raamatute tagasisaamine võlgnikelt. Raamatukogu täpsustab, kas
tehniliselt on võimalik iga kuu teha nimelisi väljavõtteid võimalikest võlgnikest ja
edastada neid kooli (vastutavale õpetajale).
Urve Salumaa esitas küsimuse kodulehe informatsiooni uudsuse ja leitatavuse kohta.
Näiteks fail busside väljumisaegadest ei avanenud. Samuti pole ajaveeb, kus on
jooksvalt kajastatud koolielus toimunud sündmused, tähelepandavas kohas. Direktor
lubas, et need probleemid leiavad kiiresti lahenduse.
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