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1. Kodukorra projekti eelnõu ja muudatusettepanekute tegemine
2. Seisukoha kujundamine Kosejõe kooliga liitumise osas
3. Harmi õpipaiga õppekorraldus 2018/2019 õppeaastal
4. Kose Gümnaasiumi huvitegevuse ülevaade 2017/2018 õppeaastal
5. Kriisiplaani tutvustamine hoolekogu liikmetele
6. Hoolekogu üldtööplaani/tegevuskava koostamine järgmiseks õppeaastaks (eesmärgid,
tegevused)
7. Haldustegevus: vajadused, investeeringud ja tööde teostamine suvel 2018
8. Muud
Informatiivne
1.Reklaamikampaania kokkuvõte
2.Õpetajate koosseis ja õpetajate vajadus
1. Päevakorrapunkt
Kuulati: M.Medar andis ülevaate kodukorra projekti eelnõu muudatustest. Kodukord
välja töötatud selliselt, et vastaks ka viimastele seadusemuudatustele - mõjutusmeetmed
ja tugisüsteem on kodukorda sisse toodud. Karmistatud on puudumiste arvu, mis peaks
motiveerima õpilasi rohkem hindeid korras hoidma. Harmi õpipaiga bussitranspordiga
seoses oleme toonud sisse kõikide õppehoonete algusajad. Oleme sisse pannud ka
noomiva noodi (kui on probleem õpilase ja õpetaja vahel tuleb ise ära klaarida) kui ei saa
sekkub sotsiaalpedagoog, psühholoog jne.
Arutelu.
Toodud sisse vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine, täpsemalt lahti kirjutatud
kriisiplaanides. Kiusamise osas „0“ tolerants uuest õppeaastast, sotsiaalpedagoogid
töötavad välja täpsed juhised kuidas toimida. Meil on väljatöötatud kontseptsioon, mille
alusel õpilasteni jõuame.

Kodukord saadetud kooskõlastamiseks.
O. Tšubarov: Kas on märkuseid, ettepanekuid? Kui ei, siis kas kooskõlastame?
Otsus: hoolekogu kooskõlastab kodukorra projekti eelnõu.
2. Päevakorrapunkt
Kuulati: M. Medar andis ülevaate viimastest arengutes seoses liitumisega.
Sõnavõtt: A. Apolinsky: andis ülevaate Kosejõe koolist. Hariduskomisjonis toimus
arutelu antud teemal, otsustati, et Kosejõe kooli ei liideta Kose Gümnaasiumiga. Kose
Vallavalitsus võtab Kosejõe kooli enda juhtimise alla alates 1.sep 2018.
Hooolekogu seisukoht: KG puudub kompetents õpetada lihtsustatud õppekava ja
toimetuleku õppekava järgi.
3. Päevakorrapunkt
M. Medar andis ülevaate Harmi õpipaiga töökorraldusest. Harmi õpipaik muutub
4.klassiliseks. Järgmisel aastal oleks 5.klassis 2 õpilast ja 6.klassis 3 õpilast, peale
4.klassi läheb õpe ainepõhiseks ning on vaja tagada aineõpetajad. Oleks keeruline ja
kulukas siitpoolt transportida aineõpet õpipaika. Loome ühtse süsteemi üle valla, et kogu
õpilaskond tuleb peamajja kokku 5. klassi. See teeb otsustusprotsessi oluliselt
lihtsamaks, saame planeerida õpetajate koormusi jne. Teine aspekt millele peame
tähelepanu pöörama on joonistähtedega kiri, Harmi õpilased õppinud joonistähtedega
kirja seni, samas riikliku õppekava järgi seda enam ei ole. Alates esimese klassi teisest
poolest minnakse üle kirjatähtedele. Sellel aastal pidime Innovega läbirääkimisi pidama,
et töid ikkagi hinnataks. Minu ülesanne on tagada õpilastele kvaliteetne haridus.
Eesmärgiks on teha Harmist tugev algkool. Õppekorraldus hakkabki olema nii, et 1 ja 2
liitklass, 3 ja 4 liitklass, tulevad juurde loodusained, kehaline ja muusika. Läbirääkimised
lapsevanematega on läbi viidud. Uuest õppeaastast 18 õpilast, julgen öelda, et aasta
lõpuks on 30 õpilast kuni 4.klassini.
4. Päevakorrapunkt
Kuulati: K. Taniste andis ülevaate huviharidusest. KG kodulehel ja FC kajastatakse.
Huviringe on palju, üle poolte on laul ja tants. Uuest õppeaastast laiendada tuua sisse
parkuuri ja oreli huviring. Murekohaks ettevõtlus ja ettevõtlikkuse suund järgmisel aastal
plaanis midagi selles vallas ka pakkuda.
Pikaajalisemad traditsioonid: õpetajate päev, tulevikupäev, jõulutoimetused (playbox),
muusikal.
Martin Medar: KG on vaieldamatult suurim huvihariduse pakkuja. 3 D robootika
printeri rahaliste vahendite vajadus.
K. Taniste: Suur probleem , kuidas leida huviringi juhendajat.
M. Medar: Kuidas valla poolt nägemus huvikooli osas on, kas see versioon, et
koondatakse ühe katuse alla on jõus?
A. Apolinsky:, Septembris-oktoobris tuleb huvikooli teema päevakorda ja volikogu
poolt võetakse otsus vastu selles osas.

5. Päevakorrapunkt
M.Medar andis ülevaate KG kriisiplaanist. Õppus oli eelmine aasta, selle käigus nägime
ära oma nõrgad kohad. 19.juunil on II osa elustamiskoolitus, Septembris uus õppus, kus
mängime asjad uuesti läbi. Ja alles siis esitaks lõplikuks kinnitamiseks hoolekogule.
Otsus: hoolekogu võtab teadmiseks ja teeb sügisel ettepanekud.
6. Päevakorrapunkt
M. Medar: Eesmärgid järgmiseks õppeaastaks.
Arutelu.
Otsus: Koolijuhil vajadus lahendada ventilatsiooni probleemid nii algkooli kui peamajas
ja planeerida vastavad investeeringud järgmise aasta eelarves.
7. Päevakorrapunkt
M. Medar andis ülevaate haldustegevustest 2018 õppeaastal. Kuskil 210 000 eur on selle
aasta investeeringute maht. Mille sees on ja juba osaliselt töösse minemas algklasside
siseterviseradade märgistamine (algklasside majja tulevad augusti kuus erinevad
terviserajad, mis suunavad õpilasi liikuma rohkem). Kuna kultuurikeskuse ees on
mängimine piiratud. Lasteaed kasutab mänguväljakut suuresti ja meie õpilased sinna
alati ei mahu ja me peaksime pakkuma alternatiivi liikumiseks, ehk lastel võiks olla
rohkem võimalusi koridorides liikumiseks. Sellel suvel veel vaja algkasside majas muuta
helikindlaks muusikaklassi ja pikapäevarühma sein, juhuks kui meil tuleb nüüd näiteks
3 esimest klassi, kõige suurem töö on algkasside valgustus,1.august on viimane tööde
teostamise tähtaeg. Sotsiaalpedagoogi kabinet, ehitus juba lõppenud. Peamajas, vana
koolihoone siseviimistlustööd suvel, tuleohutusnõuetele vastavusele viimine viimane
etapp, korraldame nii, et läheb ATS-i alla ja paigaldatakse valvesignalisatsioon. Peame
tagama turvalisuse ( hakkab teostama NV System OÜ). Välisvee- ja siseveetrassi
ühendamine, tähtaeg 30. juuni. KG astme garderoobid viime keldrikorrusele. II korrusel
noorte puhkeala väljaehitatud, renoveeritud 3 väikeklassi. Peale kooli juubelit
renoveerime võimla saali põranda (suuremad trennid viime algklasside majja jne). Harmi
õpipaigas fassaadi remont, kanalisatsiooni parendamine, kanalisatsiooni ei ole peame
selle sinna looma. Selleks paigaldame paagid selleks olemas nö „katuserahad“.
Kaks uut arvutiklassi ( arvutid võetud liisingusse) tulevad, septembris-oktoobris peaksid
tulema laptopid koos digidokkidega nagu varasemalt. Algkooli heliseadeldis on tellitud
Inglismaalt, makstakse nelja asutuse (Muusikakool, Noortekeskus, kultuurikeskus ja
KG) peale ja sügisest saab tööle.
Kõige suurem asi, mis järgmise aasta rahastust puudutab on algklasside juurdeehitus?
Õpetajate toast II ja III korrusel võimalik edasi minna ühiselamu ja tervisekeskuse osa
peale.
Sõnavõtt: A. Kooskora, laiendus pidi tulema juba see aasta tervisekeskuse poole?
A.Apolinsky: Perearstikeskus tuleb esimesele korrusele, kasutamata jäävad II ja III
korrus, tuleb sisse osta projekteerimisteenus, et taotleda riigivahendeid (Haridus- ja
Teadusministeerium), mis on ette nähtud tugiteenuste arendamiseks. Vallavalitsuselt
heakskiit, et alustada seda projekti.
Küsimus: A. Kooskora aga kui tuleb kolm esimest klassi, siis, kuhu lapsed mahutate?

M. Medar: olemas mitu alternatiivset varianti, kas toome ühe 4. klassi peamajja või
leiame mingeid muid lahendusi. Arutame esimeste klassidega läbi, kas mõni õpilane on
nõus minema Harmi õpipaika. Meil olemas 4 erinevat varianti, mida antud juhul
kasutada.
Otsus: Hoolekogu peab hädavalikuks algkoolimaja laiendust.
8. Päevakorrapunkt
M. Medar: andis ülevaate reklaamikampaaniast. Reklaamikampaaniat võib lugeda
kordaläinuks.
M. Medar: andis ülevaate õpetajate koosseisust ja õpetajate vajadusest. Täna on meil
puudu ainult kaks õpetajat- eesti keel ja matemaatika, teised kõik olemas. Töötame selle
nimel, et neid leida. Eesti keele ja matemaatika õpetaja konkursile pole ühtegi kandidaati
laekunud. Oleme otsinud Õpetajate lehe, Postimehe, CV online, CV keskuse ja
Töötukassa kaudu.
M. Medar: andis ülevaate õpetajate premeerimisest- 13. palk.
O. Tšubarov: Hoolekogu järgmine koosolek toimub 26. septembril kell 18.00
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