PROTOKOLL
Koosoleku protokoll
Järva-Jaani

Hoolekogu
17.02.2020; algus 17:30 lõpp 19:00
Juhatas: Arto Saar
Protokollis: Ruth Põldma
Kohal: Raigo Prants (ei ole hääleõiguslane), Triin Tiisler (ei ole hääleõiguslane), Signe Lepiste, Ruth
Põldma, Arto Saar, Priit Seire, Alvar Jullinen, Greete Treial, Katrin Nurmetalo, Heneriin Hindreko,
Agnes Kaio (ei ole hääleõiguslane) (11)
Puudus: Marjen Meetua (mitteametlik liige)(1)

PÄEVAKORD:
1. Järva valla haridusvõrgustikust.
2. Rahuloluküsitluse läbiviimine.
3. Muud küsimused.
1. Järva valla haridusvõrgustikust.
Arto Saar tutvustas Järva valla haridusvõrgustiku tuleviku väljavaateid.
Väljavaated on järgmised:
1)Järva valla gümnaasiumivõrgus muudatusi mitte teha enne kui Paide Riigigümnaasium on oma uue
hoone valmis saanud ning gümnaasium on tõestanud oma kvaliteeti. Kui seejärel teha otsus, siis
terves vallas kõik gümnaasiumid sulgeda.
2)Sulgeda gümnaasiumid Järva-Jaanis ja Aravetel. Järva valla ainsaks gümnaasiumiks jääb Koeru
Keskkool.
3)Jätkata vanaviisi.
Hoolekogu pooldab pigem varianti nr 1. Selle pöördumise teeb homsel (18.02.2020) lastevanemate
koosolekul, kus teemaks Järva valla hariduse tulevik.
2. Rahuloluküsitluse läbiviimine.
Direktor ja teised kooli esindajad tutvustasid rahuloluküsitluse läbiviimise korda.
Eelnevalt oli hoolekogu liikmetele rahuloluküsitlust tutvustatud.
Küsitlus viiakse läbi 5- palli skaalas, valikvariantidega (nt väga hea, hea jne).
Toimus arutelu, kuidas saada võimalikult palju õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid küsitluses
osalema, et tulemused oleksid tõepärasemad.
Kooli juhtkond pakkus välja, et 4.-12.klass ja õpetajad esitavad küsitluse vastused läbi vastava
veebivõrgu (Google Drive). 1.kooliaste ja lapsevanemad täidavad küsitluslehed kodus paberkandjal.
Hoolekogu liikmed olid selle ettepanekuga nõus.
Küsitluse tulemused esitatakse hoolekogule järgmisel koosolekul 17.03.2020.a.

3. Muud küsimused
1)Laiendatud hoolekogu.
Hoolekogu tegi ettepaneku laiendada hoolekogu liikmete arvu, et kaasata lapsevanemaid
aktiivsemalt koolielus kaasa mõtlema ja tegutsema. Leiti, et hoolekogus võiks olla igat klassi esindav
lapsevanem.
Kooli esindus oli esitatud ettepanekuga nõus. Lisaliikmed on hääleõiguseta.
18.02.2020.a lastevanemate koosolekul tutvustatakse vastavat ettepanekut lastevanematele. Järgmine
hoolekogu koosolek (17.03.2020.a.) võiks olla juba laiendatud kujul.
2)Hoolekogu uuris õpilasesinduse tegemiste kohta. Õpilaste esindaja Heneriin ütles, et
õpilasesindusse liikmeid saada on väga keeruline, õpilastel ei ole motivatsiooni.
Koosolekul leiti, et meie õpilastel oleks vaja suhelda teiste koolide aktiivsete õpilasesindustega, et
saada indu ja motivatsiooni.
Hoolekogu soovitas üle vaadata Õpilasesinduse põhimääruse ja seda vajadusel korrigeerida.
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