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1. Järva valla harduse töörühma töö tulemused
Arto Saar andis ülevaate hariduse töörühma tööst. Töörühma memod on leitavad valla kodulehelt.
Direktor andis teada, et hariduse- ja noorsookomisjonis on konkreetne ettepanek jätta üks
gümnaasium asukohaga Koeru.
Kuna töörühma ja komisjoni arvamused on erinevad ja töörühmas tehti palju ettepanekuid, mida pole
arvestatud, siis uuritakse miks pole nende arvamustega arvestatud.
2. Uue õppeaasta käivitumisest
Direktor andis ülevaate õppeaasta kävitumisest ja muudatustest ning kuidas need on vastu võetud.
Töötajad on motiveeritud ja tööaja ning palgakorralduse muudatused on positiivselt vastu võetud.
Õpilastega seonduvalt on teatud probleeme, kuid nendega tegeletakse jooksvalt. Muudatused
õppekorralduses on esimestes astmetes käivitunud probleemideta. IV aste on kõige keerulisem ja
sellega peab edasi tegelema.
Ruth Põldma uuris kuidas on kindlaks tehtud, et II astmes on kõik hästi ja kas on tehtud ka tagasiside
küsitlust.
Direktor selgitas, et hetkel on tagasiside tunnetuslik, kuid märtsis tehaks eraldi rahulolu küsitlus, mis
selgitab välja õpilaste arvamuse uue koolikorralduse osas.
Toimus arutelu ABC gruppide moodustamistest erinevates kooliastmetes. Direktor ja õppealajuhataja
selgitasid nende moodustamise põhimõtteid. Hoolekogu liikmed leidsid, et neid põhimõtteid peaks
selgitama kõigile ühiselt kas läbi e-kooli või selgitavate videote, sest praegu ei oska nende kohta
küsimusi küsida.
Direktor andis ülevaate inglise keele õpetaja konkursi kohta.

3. Õpilasesinduse rollist ja motivatsioonist koolielus
Arto Saar andis ülevaate kokkusaamisest õpilasesindusega, kus toodi välja esmaspäevased ja
reedesed hommikused ühistunnid, mis võiks olla sisukamad. Direktor selgitas, et nende sisukamaks
muutmisega tegeletakse pidevalt. Käivad külalisesinejad ning klassijuhatajatele antakse selged
suunised nende läbiviimiseks.
Direktor andis teada, et paljud õpilased ei osale nendes tundides ja juba septembrist alates. Hoolekogu
leidis, et see on koolikohustuse mittetäitmine ning seda ei tohi lihtsat niisama jätta, vaid sellega peab
tegelema.
Direktor andis ülevaate senisest koostööst õpilasesindusega. Eelnevatel aastatel pole õpilasesindus
toiminud, kuid sel aastal on esindus aktiivne. Juhtkonna ja õpilasesinduse vahel koosolekuid pole
toimunud, kuid juhtkonna valmisolek on olemas.
Hoolekogu leidis, et seda koostööd peab rohkem stimuleerima ja ergutama ning õpilaste arvamuse
kuulamine ja arvesse võtmine koolielu korraldamisel on väga oluline. Oluline roll on ka huvijuht
Helil, kes on vahelüliks õpilasesinduse ja juhtkonna vahel.
Tehti ettepanek üle vaadata õpilasesinduse põhimäärus.
Leiti, et õpilasi peaks rohkem välja saatma, et nad leiaks uusi ideid, mida oma koolis ellu viia ning
teha koostööd ka teiste koolidega.
4. Järva-Jaani Gümnaasiumi kodukorra kohta arvamuse avaldamine
Toimus arutelu kodukorra sisu osas ning juhtkond andis selgitusi teatud mõistete osas ning mida
teatud punktidega mõeldud on.
Arto Saar tegi kodukorra kohta ettepanekuid ning hoolekogu arutas need läbi. Parandused viidi
kodukorda sisse.
Kodukord kiideti heaks koos muudatustega.
5. Muud küsimused
Priit Seire uuris suusaradade vajaduse kohta ning hoolekogu tegi ettepaneku võimalikult palju viia
läbi suusatunde vastavalt ilmastikutingimustele.
Ruth Põldma pööras tähelepanu õpilaste riietumisele liikumisel koolimaja ja võimla vahel.
Tehti ettepanek, et hoolekogu võiks üle vaadata hindamisjuhendi.
Tehti ettepanek, et Sass Henno loengu võiks organiseerida ka lastevanematele.
Otsustati, et järgmine hoolekogu koosolek toimub veebruaris
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