
VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK

Protokoll nr. 11 27.09.2016.

Koosoleku toimumise aeg: 27. september 2016, algus kell 17.00, lõpp 19.20
Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium
Koosoleku juhataja: hoolekogu esimees Taavi Tuvike

Koosolekust võtsid osa järgnevad hoolekogu liikmed:
1. Ruth Mäesaar
2. Siiri Mägi
3. Merle Leibur
4. Ago Keir
5. Taavi Tuvike
6. Kristi Valk
7. Ave-Liis Kivest - õpilasesinduse esindaja
8. Melany Regle Langus - õpilasesinduse esindaja
9. Liis Sarapuu - õpetajate esindaja
10. Aune Rehemaa - vallavalitsuse esindaja

Koosolekul osalesid veel:
11. Kristi Pettai - kooli direktor
12. Küllike Nagel - õppejuht

Koosolekul ei osalenud: 
1. Risto Aim
2. Argo Oleks
3. Ülle lepp - õpetajate esindaja

Koosoleku päevakord:
1. B-võõrkeele õpetus Vastseliina Gümnaasiumis
2. Ülevaade arendusplaani täitmisest
3. Eelarve tutvustamine.
4. Jooksvad küsimused



Päevakorrapunktid ja otsused

1. B-võõrkeele õpetus Vastseliina Gümnaasiumis 
Praegusel hetkel on Vastseliina Gümnaasiumis A-keeleks inglise keel, B-keelteks valikuliselt vene ja saksa keel. B-keel valitakse 5. 
klassis, õppimist alustatakse 6. klassis. Alanud õppeaasta alguses anti 5. Klassi õpilastele ja vanematele teada, et B-keelena on neil 
võimalik õppida vaid vene keelt. Info tekitas pahameelt, mis jõudis ka hoolekogu liikmeteni ning küsimus lisati hoolekogu koosoleku 
päevakorda. 
Õppejuht Küllike Nagel tegi ülevaate võõrkeelte õpetamisest meie koolis: mis keeli on olnud võimalik õppida, milline on olnud 
viimastel aastatel saksa keelt B-keelena õppinud õpilaste arv. (6. Klassis 8 õppijat, ehk pool klassi, 7. Klassis 23-st õppijat 8, 8. Ja 9. 
Klassis saksa keelt B-keelena keegi ei õpi. 10. Klassis õpib 1 õpilane, 11. Klassis 1 õpilane, 12. Klassis 3 õpilast). 
Saksa keelt B-keelena õppijate arv on olnud tagasihoidlik, kuid seni on seda võimaldatud. Seni on avatud rühm juhul, kui on 5 
huvilist, võiks olla vähemalt 8 huvilist (riigi norm on 12 huvilist). Õpetada keelt nii väikestele rühmadele tähendab ressursside 
raiskamist. Kui oleks rahaliselt võimalik, siis oleks muidugi hea jätkata valikuvõüimalusi pakkudes.
Õppejuhi ülevaate järel arutati nii vene kui ka saksa keele õpetamise /B-keelena õppimise eeliseid ja olulisust, samuti seda, et hea 
oleks jätkata ka mõlema keele õppimise võimaldamist, kui selleks on vallal tahet ja ressursse. Kui tulevikus enam B-keelt valida ei 
saa, siis võiks ärajäänud keelt õpetada ka ringitunnina. Arutleti, kuidas ja millal võiks taolised ringitunnid toimuda.
Otsustati:
Otsustati, et järgneva kahe nädala jooksul viiakse koolis läbi küsitlus õpilaste ja vanemate seas huvi vastu õppida B-keelena saksa 
keelt. Kui huvi ja vajadused on kaardistatud, arutletakse võimaluste ja lahenduse üle edasi.

2. Ülevaade arendusplaani täitmisest
Direktor Kristi Pettai tutvustas dokumenti “Vastseliina gümnaasiumi kolme aasta arenguplaan” ning andis ülevaate selle täitmisest. 
Dokument sisaldab kooli poolt läbi mõeldud prioriteete.
Samuti tutvustas direktor eesmärke 2016/17 õppeaastaks:
1. kaasava hariduse rakendamine koolis
2. meeskonnatöö arendamine lõimitud aineõpetuse saavutamiseks
3. nii õpilaste kui ka õpetajate digipädevuse arendamise toetamine

3. Eelarve tutvustamine
Direktor Kristi Pettai tegi ülevaate prognoositavast eelarvest 2017. aastaks ning selgitas mõningate eelarveridade sisu (staadioni 
hooldus, söökla ventilatsiooni küsimus, kehalise riietusruumide remont, kooli suusarada, kooli auto, struktuurimuudatus seoses 
eripedagoog-logopeedi ja tugiisikute töölepingutega). 

4. Jooksvad küsimused

Kooliga seotud probleemide tõstatamine ja nendele tähelepanu pööramine
Palume koolielus tekkivate ja tekkinud probleemide korral pöörduda õpetaja ja/või kooli juhtkonna poole, et leida 
küsimusele/probleemile lahendus ning mitte pöörduda lahenduse leidmiseks esmajärjekorras majaväliste organisatsioonide poole.



Samuti palume lastevanematel valida aega, kohta ja viisi, kuidas ja millal õpetaja/klassijuhataja poole pöörduda (käitume viisakalt!). 

Puhtus ja kord WC-des
Probleemid puhtusega kooli WC-des. Rääkida sellest lastega!

Koolivorm
Koolivormi tellimisperioodid. Info sügisese tellimisperioodi kohta oli vähene. Lapsevanem peab ise jälgima, millal tellimislink on 
avatud. 

Kooli juubel
2017. aasta sügisel toimub kooli juubel. Ettevalmistustööd on alanud.

Taavi Tuvike Kristi Valk
Hoolekogu esimees Protokollija


