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Koosolek  toimus Vastseliina Gümnaasiumis 3. detsembril 2018.
Koosoleku juhataja: hoolekogu esimees Taavi Tuvike

Koosolekul osalesid järgnevad hoolekogu liikmed:
1. Merle Leibur
2. Külli Lendsaar - õpetajate esindaja
3. Urmas Juhkam - vallavalitsuse esindaja
4. Ülle Lepp - õpetajate esindaja
5. Taavi Tuvike
6. Kristi Valk
7. Ruth Mäesaar
8. Ago Keir
9. Siiri Mägi
10. Triinu Tuvike - õpilasomavalitsuse esindaja

Koosolekul osalesid direktor Kristi Pettai ja õppejuht Küllike Nagel.

Koosoleku päevakord:
1. Eelarve tutvustamine 
2. Arengukava uuendamine aastateks 2019-2024
3. Vastseliina Gümnaasiumi gümnaasiumiosa ja põhikooliosa õppekavade ning 
Vastseliina Gümnaasiumi kodukorra kinnitamine 
4. Jooksvad küsimused

Päevakorrapunktid ja otsused
1. Eelarve tutvustamine
Direktor Kristi Pettai tutvustas eelarvevajadusi aastaks 2019. Vaatasime üle Vastseliina 
Gümnaasiumi eelarve seletuskirja Võru vallale 2019. aasta eelarve täiendavatele vahenditele ja 
arutlesime kulude ja vajaduste üle. 

2. Arengukava uuendamine aastateks 2019-2024
Direktor Kristi Pettai tutvustas Vastseliina Gümnaasiumi arengukava aastateks 2019-2024. 
Koostatud arengukavas on sees kõik valdkonnad, mis korduvad ka muudes kooli dokumentides.
Direktor tutvustas muudatusi kooli missiooni sõnastuses ja eesmärgis. Pikalt arutleti Vastseliina 
Gümnaasiumi põhisuundade üle. Küsimus oli, kas põhisuundade loetelus peaks olema mõni 
üksik oluline suund või peaks need kujunema valdkondade põhiselt. Arengukavasse otsustati 
jätta valdkondade põhised suunad.
Sisehindamise aruanne on plaanis teha 2024. aasta lõpuks. 

3. Vastseliina Gümnaasiumi gümnaasiumiosa ja põhikooliosa õppekavade ning 
Vastseliina Gümnaasiumi kodukorra kinnitamine. 
Seoses Vastseliina Gümnaasiumi arengukava uuendamisega aastateks 2019-2024 kinnitab 
hoolekogu muudatused Vastseliina Gümnaasiumi Gümnaasiumiosa ja Põhikooliosa 
õppekavades ning Vastseliina Gümnaasiumi kodukorras. Muudatus on sisse viidud kooli 
eesmärgi sõnastuses. 



4. Jooksvad küsimused
- Jutuks tuli eelmisel nädalal meedias teemaks olnud koolide riigieksamite tulemuste 

edetabel, mille järgi Vastseliina Gümnaasium on teinud läbi suurima kukkumise. 
Koolis suuri muutusi olnud pole. Aastad ja õpilased on erinevad ja sellest ka selline 
muutus. Õppejuht Külliki Nagel esitles sealjuures Innove poolt läbi viidud hindamisi 
lõpueksami tulemuste kohta, ning need on nii eesti keeles kui matemaatikas viimasel 
kolmel aastal olnud ootuspärased. Muretsemiseks põhjust pole. On oluline õpilasi 
õppimises innustada ja toetada.

- Kooliõe otsimisega tegeletakse. Vajadus kooliõe järele oleks meie koolis kolmel päeval 
nädalas. 

- Koolitoidu hankega on olnud probleeme. Hoolekogu arvab, et edaspidi peaks toiduhanke
läbiviimisel hanke tingimustesse lisama maheda tooraine kasutamise. Hangetega peaks 
tegelema valla hanke spetsialist.

- Staadioni hange oli teist korda üleval. Vald tegeleb parima pakkuja selgitamisega.
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