
Elva Gümnaasiumi hoolekogu

Protokoll

Kuupäev: 18.jaanuar. 2022.a. kell 17:00

Koht: Google meet

Võtsid osa:   Maris Järveoja, Kristiina Jänes, Ivika Mõistus, Annika Jesin, Revo Lastik,  Kalle
Roio, Tarmo Post, Janne Aan, Miia Uibo, Monika Peetsmann, Annika Jõgiste-Johanson

Päevakord:
1. Hoolekogu esimehe valimine

Hoolekogu aseesimehe valimine
Hoolekogu sekretäri valimine

2. Hoolekogu tööplaani sisendi andmine.
3. Muud küsimused.

1. Hoolekogu esimehe valimine. Maris Järveoja pakkus aseesimehe kanditaadiks  Kalle
Roio, hoolekogu esimeheks Janne Aani, , protokollijaks Annika Jesini,
OTSUS: Kandidaadid taandasid end.

Uuteks kandidaatideks pakuti hoolekogu esimeheks Kalle Roio,
OTSUS: Ühehäälselt valiti hoolekogu esimeheks Kalle Roio.
Aseesimehe kanidaat Maris Järveoja,
OTSUS: Ühehäälselt valiti aseesimeheks Maris Järveoja
Hoolekogu sekretäri kanditaat Janne Aan.
OTSUS: Ühehäälselt valiti hoolekogu sekretäriks Janne Aan´i.

2. Kalle Roio  uuris kuna peaks hoolekogu kokku saama ning kuna peaks hoolekogu
andma enda arvamused remondi osas.
Tarmo Post andis teada, koolilt sooviti plaani mai alguseks järgmise aasta
õppekorraldusesks ning loodavad remondiga seotud plaanid valmis saada 18.jaanuar
22.a.- 21.jaanuar 22.a. Täpset kuupäeva remondi plaani tutvustada ei julenud Tarmo
Post välja tuua. Infominutid koolimaja remondist personalile ühel päeval Tartu mnt ja
Puiestee tn koolimajades ning hoolekogus, vallavalitsusega. Tarmo Post  lisas, et
remondi ja ümberkorraldustega  jõuks vanemateni üheaegselt, et ei tekiks valesid
arusaamasid.

Kalle Roio küsis, kas kooli pidaja on oma esindaja  hoolekogusse määranud.
Tarmo Post  andis teada, et veel ei ole.

3. Maris Järveoja küsis kehalise kasvatuse tundide kohta, et suurema klassi tüdrukud on
duširuumis ning istuvad garderoobis.



Tarmo Post selgitas, et remondijärgselt ei tohiks olla sellist olukorda, et lapsed saaksid
garderoobides aega veeta.  Soov on minna ühistele wc-dele, hea näide on Annelinna
koolis, toimib selline süsteem  hästi.
Miia Uibolt lisas, et tundide vahel ja pärast tunde tahaks korraks maha istuda ja puhata
rahulikult. Tarmo Post uuris Miia Uibolt käest kas tema on täheldanud tüdrukute
duširuumis e-sigareti olemasolu. Miia Uibo ei ole seda ise näinud.
T.P lisas, et kooli sotsiaaltöötajad, HEV koordinaatorid on teadlikud probleemist ning
tegelevad probleemiga.

Maris Järveoja uuris koolimaja eesoleva autode parkimise kohta. Tarmo Post vastas, et
soov oleks parkimine koolimaja eest ära kaotada. Kalle Roio lisas, kui volikogu
otsustab siis Puiestee tänav läheb samuti rekonstrueerimisele.
Hoolekogu tundis muret, mis saab hetkel keldrikorrusel toimuvatest treeningutest.
Tarmo Post lisas, et klubidega hakatakse läbi rääkima.
Elva Gümnaasiumi renoveerimisprojekt peaks olema 3. maiks 2022.a. valmis.
Annika Jõgiste- Johanson tegi ettepaneku kokku koguda enne hoolekogu toimumist a
ja uurida klasside kaupa kas on muresid rõõme. Idee ja mõte on teretulnud.

Juhatasid Kalle Roio ja Tarmo Post

Protokollis  Maris Järveoja


