Elva Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku protokoll

20‐05‐2014

Toimumiskoht: Elva Huviala‐ ja Kultuurikeskus Sinilind, Kesk 30, 61507 Elva
Algus: 20:00
Lõpp: 20:58
Osalejad:
1. Leelo Suidt (LSU)
2. Tiina Oetjen (TOE)
3. Anu Realo (ARE)
4. Anne Maidla (AMA)
5. Lea Soonberg (LSO)
6. Merle Saal (MSA)
7. Kalle Roio (KRO)
Ei osalenud:
1. Diana Griffel (DGR)
2. Kaja Kalmus (KKA)
Päevakord:
1. Jooksvad küsimused
2. Ülevaade esimeste klasside komplekteerimisest
3. EG stipendiumi komisjoni hoolekogu liikme esindaja valimine
4. EG direktori valimise komisjoni EG hoolekogu esindaja valimine
5. Järgmise korralise hoolekogu koosoleku planeerimine
Koosolek:
1. Hoolekogu arutles ja leidis, et EG algkoolimaja tegevus EG reklaamimisel ning
nähtavaks tegemisel on olnud eesmärki täitev ja tunnustamist väärt. EG
algkooli maja on olnud püsivalt pildil ja äärmiselt püüdlik ning tubli enese
tutvustamisel uute võimalike kooliga liitujate ja nende vanemate silmis.
Hoolekogu möönab, et gümnaasiumi maja tegevus pole olnud selliselt
süstematiseeritud ega tulemuslik ja tulevikus on mille najal korrektiive teha.
Hoolekogu arutles eelkooli ja koolieelse lasteasutuse ülesannete kattuvuse
teemadel, leiti, et eelkooli olemus, ja eesmärk tuleks lahti selgitada, et
täpsustada KOV investeeringu mõttekust, mis dubleerib olemasolevat.
Hoolekogu arutles ja leidis, et EG koolivormi saamise protsessi nn
sünnitusvalud on olnud seda väärt ja hoolekogu loodab, et seda protsessi
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peetakse meeles tulevikus ning kasutatakse teadmisi/kogemusi väärikalt.
Koolivorm kui selline on hoolekogu arvates seda vaeva väärt!
LSU tutvustas hoolekogule 27‐05‐2014 kell 19:00 EG Tartu mnt aulas toimuva
tänukontserdi kava, mille käigus astuvad üles EG taidluskollektiivid, millised
kvalifitseerusid sel aastal toimuvale laulu‐ ja tantsupeole. Kontserdiga
soovitakse tänada vanemaid ja kõiki kaasaelajaid. Ühtlasi kutsuti kõiki kaasa
elama kontserdile.
AMA uuris, et miks ei saaks EG korraldusel toimuvat, Piknik 2014,
eelmainitud üritusega ühildada kuid põgusa arutelu käigus tõdes hoolekogu,
Piknik 2014 teavitustöö ja nähtavaks tegemine on olnud tagasihoidlik. Tuleks
järgnevatel aastatel varakult sünkroniseerida linnas toimuvaga ja panustada
teavitusse. Sel korral ürituste liitmisse ei panustata.
Hoolekogu arutles ja leidis, et esimeste klasside komplekteerimine ja tulevaste
esimestesse klassidesse soovijate ühtlane jagunemine õppesuundade vahel on
järjekordne suur tunnustus EG algkooli maja tööle EG tutvustamisel.
Hoolekogu arutles ja leidis, et EG stipendiumi komisjoni hoolekogu liikme
määramine ei saa toimuda enne kui EG hoolekogu on saanud võimaluse
tutvuda lõpliku kava ning kaasnevate dokumentidega (statuut, komisjoni
moodustamine jne…). Hoolekogu otsustas nimetatud komisjoni esindaja
valimise lükata edasi 2014‐2015 õ/a esimesse kolmandikku, mil kindlasti on
kõik vajalikud andmed hoolekogule võimaldatud.
Hoolekogu esitas kandidaatidena EG direktori valimise komisjonis hoolekogu
esindama LSU ja ARE. Hoolekogu leppis kokku avaliku hääletamise ja
hääletamise tulemusena otsustas hoolekogu, et hoolekogu ja EG
lapsevanemaid esindab nimetatud komisjonis ARE.
Hoolekogu arutles ja otsustas, et järgmine korraline koosolek toimub 2014
augusti kuu teises pooles kuid tingimata enne õppeaasta algust.

Protokollija:
Kalle Roio
Hoolekogu liige

Koosoleku juhataja:
Leelo Suidt
Hoolekogu esimees
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