
HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Aeg: 13. aprill  2022.a. kell 17:30 -19.00
Koht: Elva Gümnaasium, õpilaskohvik

Osalejad: Maris Järveoja, Kristiina Jänes, Ivika Mõistus, Annika Jesin, Revo Lastik, Kalle
Roio, Tarmo Post, Janne Aan,  Monika Peetsmann, Annika Jõgiste-Johanson
Veebi vahendusel osalejad: Piret Jaani, Ele Vool, Leelo Suidt, Annabel Raig
Külaline: Heiki Hansen
Koosoleku juhataja: Tarmo Post
Protokollija: Janne Aan

Päevakord:
1. Puiestee tn koolimaja rekonstrueerimise projekti hetkeseis
2. 2022/2023 õppeaasta õppekorraldus
3. Kooli kodukorra muutmine

1.Elva Gümnaasiumi direktor Tarmo Post tutvustab hetkeolukorda seoses Puiestee tn
koolimaja rekonstrueerimisega. Lõplikke jooniseid hetkel veel ei ole.

2.Tarmo Post ja Elva abivallavanem Heiki Hansen tutvustavad 2022/2023 õppetöö korraldust
seoses Puiestee tn koolimaja rekonstrueerimisega. Esimene kooliaste kolib Tartu mnt majast
välja. Esimesed klassid kolivad Elva Spordihoonesse, teised ja kolmandad klassid Konguta
ja Rõngu koolidesse. Lapsi hakkavad teistesse koolidesse ja tagasi sõidutama tellitud
bussid. Bussid väljuvad koolimaja juurest kell 8.00 ja lapsed tuuakse kooli juurde tagasi
pärast koolipäeva lõppu. Kolmas kooliaste ja Gümnaasiumi õpilased suunduvad samuti
Tartu mnt koolimajja, Gümnaasiumi õpilaste koolipäev algab kell 9.25. Tundide pikkus on
uuest õppeaastast 75 minutit. Arutusel olid ka teised variandid(õppetöö kahes vahetuses,
distantsõppe ja kontaktõppe kombineerimine), kuid hetkel valitud variant tundub kõikidest
variantidest parim. Sellise õppekorralduse puhul on õpilastel võimalik jätkata ka
huviharidusega, mis kahe vahetuse puhul oleks läinud keeruliseks.

3.Direktor teeb ettepaneku muuta kodukorra punkti 3.1.1, kuna Tartu mnt õppehoonele
tulevad juurde mõned uued turvakaamerad. Tartu mnt koolimaja fuajees on olnud tihtipeale
võõrad täiskasvanud ja on olnud juhuseid, kus neid oleks vaja tuvastada. Tartu mnt söökla
trepikojas on Elva Teenuste kaupu lõhutud ja rikutud trepikoja seinu.



Hetkel kodukorras
3.1.1. Õpilaste ja koolitöötajate füüsilise turvalisuse tagamiseks on koolikomplekside
ümbrus ja Puiestee tänava õppehoone fuajee varustatud turvakaameratega.
Muudatus
3.1.1. Õpilaste ja koolitöötajate füüsilise turvalisuse tagamiseks on koolikomplekside
ümbrus, fuajeed ning Tartu mnt söökla trepikoda (Käo poe poolne trepikoda), varustatud
turvakaameratega.

OTSUS: ühehäälselt otsustati, et kooli kodukorra punkt 3.1.1 muudetakse vastavalt
ettepanekule ning Tartu mnt koolimajja tulevad uued turvakaamerad.
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