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VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK   18.11.2019

  

Protokoll nr 29          

   

Koosoleku toimumise aeg: 18. november 2019, algus kell 17.00, lõpp 19.00 

Koosoleku toimumise koht: Vastseliina gümnaasium 

Koosoleku juhataja: hoolekogu esimees Taavi Tuvike 

Koosoleku protokollija: Külli Lendsaar 

 

Koosolekust võtsid osa järgmised hoolekogu liikmed: 

1. Ülle Lepp  

2. Kristi Valk 

3. Ago Keir 

4. Taavi Tuvike 

5. Risto Aim 

6. Ott Almann 

7. Triinu Tuvike - õpilasesinduse esindaja 

8. Eduard Leibur - õpilasesinduse esindaja 

9. Külli Lendsaar - õpetajate esindaja 

10. Urmas Juhkam - vallavalitsuse esindaja 

 

Koosolekul osales veel: 

11. Kristi Pettai - kooli direktor 

12. Küllike Nagel – kooli õppejuht 

 

Koosolekul ei osalenud:  

1.  Argo Olesk 

2. Ruth Mäesaar 

3. Siiri Mägi 

 

Koosoleku päevakord 

1. Hoolekogu  arvamus „Vastseliina Gümnaasiumi kodukorra” muudatuste 

kehtestamiseks ja muutmiseks 

2. Hoolekogu arvamus „Vastseliina Gümnaasiumi 2020. aasta  eelarve projekti“ 

kohta 

3. Hoolekogu  arvamus „Vastseliina Gümnaasiumisse vastuvõtmise korra” 

muudatuste eelnõule 

4. Hoolekogu arvamus „Vastseliina Gümnaasiumi põhikooli lihtsustatud õppekava“ 

kehtestamiseks  

5. Vastseliina Gümnaasiumi 2018/2019. õppeaasta analüüsi tutvustamine 

6. Jooksvad küsimused 
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1.Hoolekogu  arvamus „Vastseliina Gümnaasiumi kodukorra” muudatuste 

kehtestamiseks ja muutmiseks 

Seaduslik alus:  

Vastavalt PGS, § 73 lg 1  punkt 7 hoolekogu  annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks 

ja muutmiseks.  

 

Kristi Pettai: kodukorra muudatuse vajalikkuse tingisid PGS § 44 ja 58  muudatused, mis 

hakkasid kehtima   alates 1. septembrist 2019. Kodukord on muudetud ka paragrahvideks, et 

oleks parem viidata.  

Kooli direktor tutvustas kooli kodukorda sisse viidud muudatusi: lisatud on turvalisuse osa, 

koolis ei lubata kaardimängu, nutitelefoni kasutamist vahetundides, kuna õpilased istuvad 

treppidel, tegelevad nutitelefoniga, ei liigu. Kooli kodukord täies mahus on lugemiseks välja 

pandud kooli raamatukokku. Kodukord oli saadetud tutvumiseks hoolekogu liikmetele. 

Õpilasesindus on kooli kodukorraga tutvunud.  Kodukorra teksti on läbi vaadanud valla jurist.  

Hoolekogu arutas kooli kodukorra muudatusi. 

Küsimused: 

Eduard Leibur: Mida on kool võimaldanud, et õpilane liiguks?  

Kristi Pettai: Õpilasesindusele on korduvalt tehtud ettepanekuid vahetundide sisustamiseks. 

Õpilastel on vahetundides võimalik spordisaalis palli mängida, aga korra eest tuleb neil ise 

vastutada, samuti lubatakse vahetundide ajal kooli siseõue.  

Hoolekogu arutas õpilaste liikumisvõimaluste suurendamist: lauatennise mängimine, võimla 

kasutamine, siseõues, staadionil ja multifunktsionaalsel väljakul  viibimine. 

Hoolekogu nõusolek: 

„Vastseliina Gümnaasiumi kodukorra” muudatuste kohta põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 

73 lg 1 punkt 7 kohaselt andis  hoolekogu oma arvamuse enne kehtestamist, olles muudatustega 

nõus.  

Lisa 1. Hoolekogu  kinnitus muudatustega nõustumise kohta, „Vastseliina Gümnaasiumi 

kodukord”.  

 

2. Hoolekogu arvamus „Vastseliina Gümnaasiumi 2020. aasta  eelarve projekti“ kohta 

Seaduslik alus:  

Vastavalt PGS, § 73 lg 1 punkt 10 hoolekogu  annab arvamuse kooli  eelarve projekti kohta 

 

Kristi Pettai tutvustas 2020. aasta  eelarve projekti  tutvustamine. Eelarveprojekti tegemiseks 

anti aega kolm nädalat, eelarve pidi valmis olema 30. septembriks. Iga-aastase kooli eelarve  
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koostamise õiguslikuks aluseks on Võru vallavalitsuse korraldus ja tegevuskava. Vastseliina 

gümnaasiumi (Võru valla allasutuse)  eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. 

Kooli eelarve on tekkepõhine: tulud ja kulud kajastuvad majandustehingute tegemise hetkel, 

mitte siis, kui raha laekub või tehakse väljamaksed. Kooli eelarve on koostatud analüüsides 

eelmise aasta eelarve täitmist ja lähtudes kooli arengukava valdkonna eesmärkidest, mille 

tegevused kajastuvad kooli üldtööplaanis. Olulisemad muutused 2020. aasta eelarveprojektis, 

võrreldes 2019. aasta eelarvega. Direktor andis põhjaliku ülevaate „Vastseliina Gümnaasiumi 

2020. aasta  eelarve projekti“ kohta  

 

Hoolekogu nõusolek: 

„Vastseliina Gümnaasiumi 2020. aasta  eelarve projekti“ kohta põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse § 73 lg 1 punkt 10 kohaselt andis hoolekogu oma arvamuse, olles eelarve 

projektiga  nõus.  

 

 

3. Hoolekogu  arvamus „Vastseliina Gümnaasiumi vastuvõtmise korra ” muudatuste 

eelnõu kohta 

Seaduslik alus:  

Vastavalt PGS, § 73 lg 1 punkt 5 hoolekogu  annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja 

korra eelnõu kohta. 

 

Kristi Pettai:  „Vastseliina Gümnaasiumisse vastuvõtmise korra” sõnastuse täpsustamine on 

tingitud kaasava hariduse rakendamisest õppeasutuses.  

Kristi Pettai: Viia sisse järgmised muudatused  

 

 § 2. Vastuvõtu korraldus: lisada juurde punkt 6) …direktori poolt kinnitatud  9. klassi 

klassitunnistuse. 

§ 5. Vastuvõtt kümnendasse klassi, täpsustada lõike (1) sõnastust: 

(1) Vastseliina Gümnaasium võtab õpilasi 10. klassi vastu põhikooli lõputunnistuse, 9. klassi 

klassitunnistusele kantud hinnete ja vestluse alusel.  

Lisada juurde lõiked (2), (3), (4) 

(2) Vastseliina Gümnaasiumi vastuvõtmise eelduseks on, et õpilane on õppinud  põhikooli 

riikliku õppekava järgi ja omandanud põhihariduse. 

(3) Gümnaasiumisse ei võeta vastu õpilasi, kellel on vähendatud õpitulemused põhiainetes või 

kes on õppinud põhikooli lihtsustatud õppekava järgi. 

(4) Erijuhtumi korral otsustab õpilase kooli  vastuvõtmise 3-liikmeline komisjon.  

§ 5. Vastuvõtt kümnendasse klassi korrigeerida lõigete numeratsioon.  

Hoolekogu arutas „Vastseliina Gümnaasiumi vastuvõtmise korra“ muudatuste eelnõud. 
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Hoolekogu nõusolek: 

„Vastseliina Gümnaasiumisse vastuvõtmise kord“ muudatuste kohta põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse § 73 lg 1 punkt 5 kohaselt andis oma arvamuse enne kehtestamist 

hoolekogu, olles muudatustega nõus.  

 

Lisa 2. Hoolekogu  kinnitus muudatustega nõustumise kohta, „Vastseliina Gümnaasiumisse 

vastuvõtmise kord ”. 

4. Hoolekogu arvamus „Vastseliina Gümnaasiumi põhikooli lihtsustatud õppekava“ 

kehtestamiseks  

Seaduslik alus:  

Vastavalt PGS, § 73 lg 1 punkt 3 hoolekogu  annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks.  

 

Kristi Pettai:  Vastseliina Gümnaasiumis õpib 3 õpilast lihtsustatud õppekava järgi.  Tulenevalt 

seadusest on vaja kinnitada „Vastseliina Gümnaasiumi põhikooli lihtsustatud õppekava“. 

Küllike Nagel: Muutused tulenevad sellest, et õpetame lihtsustatud õppekava (LÕK) järgi 

õppijaid koos tavaklassis õppijatega. Igale LÕK järgi õppijale koostame individuaalse 

õppekava, lähtudes klassist, mil LÕK määrati ja õpilase individuaalsest eripärast. Näiteks 

kõigile ei sobi käeline tegevus. 

Hoolekogu arutas „Vastseliina Gümnaasiumi põhikooli lihtsustatud õppekava“ kehtestamist. 

 

Hoolekogu nõusolek: 

„Vastseliina Gümnaasiumi põhikooli lihtsustatud õppekava“  muudatuste kohta põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse § 73 lg 1 punkt 3 kohaselt andis oma arvamuse enne kehtestamist 

hoolekogu, olles LÕK õppekava nõus.  

 

Lisa 3. Hoolekogu  kinnitus muudatustega nõustumise kohta, „Vastseliina Gümnaasiumi 

põhikooli lihtsustatud õppekava“.   

 

5. Vastseliina Gümnaasiumi 2018/2019. õppeaasta analüüsi tutvustamine 

Õppejuht Küllike Nagel  andis ülevaate õppetöö tulemustest  2018/2019. õppeaastal. 

 

6. Jooksvad küsimused 

Õpilasesinduse liige Triinu Tuvike: Võimlas on palav, radiaatoritel puuduvad nupud, soojust ei 

saa vähemaks keerata. Kui panna tööle ventilatsioon, siis ei ole kuulda.  

Ago Keir: Kas radiaatoritel pole termoventiile? 
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Ott Almann: Neid saab radiaatoritele panna. Summa pole suur, võib ära teha sel aastal. 

Kristi Pettai: Uurin majandusjuhatajalt, mida teha. Edastan vastuse hoolekogule meili teel.  

Kristi Pettai: Iseseisva ja e-õppe päev koolis oli 13. novembril. Õpetajate sõnul oli tõhus päev. 

Koolis olid õpilased, kellel oli järele vastata või konsultatsiooni. Järgmine iseseisva ja e-õppe 

päev on 20. detsembril, teemaks vana aja jõulud, tegevused toimuvad klasside kaupa 

klassijuhatajate juhendamisel. Jõulupeod koolis toimuvad 19.detsembril algusega kell 10 ja 16. 

 

 

 

 

Taavi Tuvike         Külli Lendsaar 

hoolekogu esimees       koosoleku protokollija:  

 

 

 


