
VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK 
 

Protokoll nr.  8         19.05.2016 
 

Koosoleku toimumise aeg: 18 mai 2016, algus kell 17.00, lõpp 19.30 

Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium  

Koosoleku juhataja: hoolekogu esimees Taavi Tuvike 

 

Koosolekust võtsid osa järgnevad hoolekogu liikmed: 
1. Taavi Tuvike 

2. Risto Aim 

3. Ago Keir 

4. Maris Kivilo 

5. Liis Sarapuu – sotsialapedagoog 

6. Ülle Lepp – õpetajate esindaja 

7. Aune Rehemaa – vallavalitsuse esindaja 

 

Koosolekul osalesid veel: 
8. Kristi Pettai – kooli direktor 

7. Arne Leelanss (külalisena majandusjuhataja) 

 

 

Koosoleku päevakord: 
1. 4. klassi õpilaste piirnormi suurendamine, 

2. koolivormi kandmise ja kasutamise arutelu,   

3. talvise vaheaja lisamine, et ühtlustada laste puhkeaega ja koormust,   

4. jooksvad küsimused sh staadioni renoveerimise edenemine, vabaharidusseltsi töölerakendamise 

võimalused, klasside sisekliima, kujundav hindamine, 9 klassi õpilaste edasiõppimine kohalikus 

kogukonna gümnaasiumis, 10 klassi avamine jne. 

OTSUSTATI:  
1. Lisavaheaeg jätta päevakorda. Sõltub muutustest vabariigi hariduskorralduses ja gümnaaiumi  

arengusuundadest (otsus võeti vastu ühehäälselt). 

2. Enamus hoolekogu liikmeid ei poolda 4 klassi õpilaste piirnormi suurendamist järgmisel 

õppeaastal 2016 – 2017 (piirnormi suurendamise vastu 6, erapooletuid 1, hääletusest võttis osa 7 

hoolekogu liiget. Lisaks piirnormi suurendmise vastu andsid oma hääled kirjaliku teel hoolekogu 

liikmed Argo Olesk ja Evar Riitsar) 

ETTEPANEKUD: Hoolekogu teeb ettepaneku esitada gümnaasiumi poolt korraldatud „Kogukonna 

perepäev” valla AASTA TEO nominendiks. Majutuse võimaluse reklaamimine kaugemalt õppima 

tuelevate õpilaste tarvis kooli koduleheküljel. Hoolekogu esimehe pöördumine lastevanemate poole 

üldkoosolekul, et rõhutada koostöö vajalikkust kooliga. Kui hoolekogu liige on puudunud vähemalt 

kolm korda, siis küsida liikmelt kas ta soovib jätkata. Loobumise korral värvata uusi liikmeid 

üldkoosolekul, et hoolekogu tööd tõhusamaks muuta ning kooli ja lastevanemate koostööd 

soodustada. Kindlasti jätkuvalt kaasata õpilasvalitsuse liikmeid hoolekogu töösse. Uurida õppekava 

hindamise võimalusi teatud õppeainetes (kehaline kasvatus, muusikaõpetus), kas kujundavalt või 

arvestatud. Klassijuhatajad ja hoolekoguliikmed ja lapsevanemad peavad rääkima koolivormi 

tähtsusest ja vajalikkusest. Esinemisel koolivorm endiselt kohustuslik.  

 



 

Vastseliina Gümnaasiumi 3. klassi lastevanemate kirjalik pöördumine hoolekogu poole, et 

järgnevast õppeaastast mitte tõsta 4. klassi õpilaste piirarvu ja jagada klass kaheks väiksemaks 

klassiks. (Kirjalikule pöördumisele allakirjutanud lapsevanemaid 20 ja telefonitsi nõustunuid 

lapsevanemaid 14) 

Aune Rehemaa tegi ettepaneku vähemalt põhiainetes 4 klass lahku lüüa.  

 

 

 

Taavi Tuvike          Ülle Lepp 

Hoolekogu esimees        Protokollija 


