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I Päevakorra kinnitamine
Eduard ODINETS: kas kellelgi on päevakorra osas täiendusi ja/või parandusi?
Täiendusi ja parandusi ei esitatud.
Eduard ODINETS: teen ettepaneku päevakord kinnitada
OTSUSTATI: kinnitada päevakord esitatud kujul
II Kooli 2016. a eelarve
Anne ENDJÄRV: kaks nädalat tagasi toimunud direktorite nõupidamisel kinnitati, et
personali palgafond on samasugune nagu kolm viimast aastat, st raha on 11 kuuks,
lisaks sellele:

-

-

9000 € investeeringuteks ei tule, see läheb õpetajate palgafondi;
meil oleks kindlasti vaja teha ära katus ja poiste tööõpetuse klassi ventilatsioon;
personali palkadest niipalju, et kellel on töötasu 450 € või väiksem, sellel natuke
tõuseb, aga kellel on üle 450 €, neil töötasu ei tõuse;
remonti me uuel aastal enam teha ei saa, kuna kokkuhoiuvarianti kuskilt enam
ei ole;
võtame tööle uue inimese abiõpetaja-tugiisiku õpetajate toetamiseks 0,5 kohta,
infojuht senise 1,0 koha asemel 1,5 ametikohta jagame kolme inimese vahel;
tahame kindlasti saada uusi arvuteid (30 arvutit + juhtmed), osta ilukirjandust,
teha ära 200 m² II korruse lage, remontida trepikoda ja õpetajate tualette,
muretseda uued klassikapid ja sööklanõud, vaja on uusi toole (kohe 100 tk ja
kahe kuu pärast veel 100 tk) ja vahetada lauaplaadid. Samas on inventari jaoks
raha 0 €;
kindlasti peame ära tegema basseini puhastuse, ventilatsiooni puhastuse, ostma
kemikaalid.

Valdor ERNITS: kui palju raha on vaja uute arvutite soetamiseks?
Anne ENDJÄRV: eelarves on kirjas 24 000 €, aga selle hulka on arvestatud ka
rendisummad kahe paljundusmasina eest. Ainult arvutite jaoks on vaja 2 x 9800 € +
1000 €.
Rohkem küsimusi eelarve kohta ei esitatud.
Eduard ODINETS: teen ettepaneku kiita eelarve heaks ja toetada.
OTSUSTATI: toetada kooli 2016. a eelarvet ja kiita selles toodu heaks.
III Kooli põhimääruse muutmine
Anne ENDJÄRV: kuna eelmine põhimäärus on vana, siis tegin seal parandusi, mis
tulenevad seaduste muudatustest ning ka igapäeva vajadusest.
Eduard ODINETS: hoolekogu soovib tutvuda direktori ametijuhendiga, millest on
põhimääruses juttu.
Anne PALMISTE: kas direktoril puudub siiani ametijuhend?
Anne ENDJÄRV: ametijuhendit siiani ei ole.
Eduard ODINETS: teen ettepaneku toetada kooli põhimääruses tehtud muudatusi.
OTSUSTATI: toetada kooli põhimääruses tehtud muudatusi ja teha hoolekogu
esimehele ülesandeks esitada järelepärimine kooli pidajale kooli direktori ametijuhendi
osas.
IV Direktori informatsioon

Anne ENDJÄRV: tahan nimetada järgmised uudised:
- alates 01.12.2015 võtame tööle 0,5 kohaga abiõpetaja, kelle juurde võib tunnist
saata segajad. Ja kui neid segajaid ei ole, käib abiõpetaja tundides, õpetajad
saavad registreerida, kelle tundi ta peab appi tulema;
- meil on uuenenud koolileht;
- 6-aastastest järgmisel aastal kooli tulejatest on tänaseks meile avaldused
esitanuid 36, aga lasteaedadest on teada, et 70 last läheb kooli, meie avame kaks
klassi (sh kõik keelekümblusrühmad Järve linnaosas, vene rühmad on lisaks sellele);
- meil on uued spordiringid, 1. kuni 3. klass ja gümnaasium;
- robootikaga on sel aastal halvemini, kuna tavaliselt on raha tulnud varem ja
ring sai tööle hakata juba oktoobris, nüüd on novembri lõpp, ring töötab alates 6.
novembrist, aga otsustasime avada ilma raha laekumiseta, sest lootus ikka on,
vastust NutiLaborist veel ei ole, venib;
- tahtsime alustada näiteringiga, aga ma ei ole siiani leidnud juhendajat;
- meie kooli poistekoor ja mudilaskoor ning neli tantsurühma said toetuse uutel
pidudel osalemiseks;
- meie õpetaja Anne Oru saab suure tunnustuse – Rägo medali;
- meie staadioni tahab rentida nii palju erinevaid klubisid, et jätkuks kolme
staadioni jaoks. Püüame aegu sättida selliselt, et enda õpilastega oleks kõigepealt
arvestatud. Samuti loodan, et rendihinnad vaadatakse linnavalitsuses üle, kuna 3tunnise jalgpallitreeningu eest makstakse praegu 0,96 €, aga samal ajal kasutavad
nad ju lisaks staadionile elektrit, vett ja ka koristaja peab pärast koristama;
- seoses staadioni rentnikega peab leidma koristaja, kes koristab siis kas hilja
õhtul või vara hommikul, et tundide alguseks oleks kõik korras;
- meie endine logopeed läks lapsehoolduspuhkusele, meil on hea meel, et leidsime
uue, Ingrid Peets juba töötab meil;
- 10. klassi õpilased käisid töövarjupäeval;
- I trimestri hinded paneme välja 27.11.2015, paberil tunnistused saavad ainult 1.
kuni 4. klass, teistel on kõik kirjas Stuudiumis ja õppeaasta lõpus saavad paberil
väljatrükitud tunnistuse;
- koolis tuleb päkapiku lauluvõistlus;
- viimane koolipäev sel aastal on 18.12.2015 ja kooli tuleme uuesti 04.01.2016.
V Kohapeal algatatud küsimused
Anne PALMISTE: teen õpilasesindusele ettepaneku vaadata üle kooli
õpilasesinduse osas ja õpilasesinduse põhimäärus ning viia need vastavusse.

koduleht

Eduard ODINETS: seoses kooli uue arengukavaga peame me veel sel aastal tegema
erakorralise koosoleku. Teen ettepaneku koguneda koosolekule 28.12.2015 kell 18.00.
Rohkem küsimusi ja ettepanekuid ei esitatud.
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