
HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

            
24.11.2022  nr 1.1-10.3/2

Koosoleku juhataja: Deivy Kivisalu/Annika Jõgiste-Johanson
Protokollija: Deivy Kivisalu

Osalejad:
Revo Lastik (EG Puiestee maja õpetajate esindaja, III-IV kooliaste)
Pille Rebane (EG Tartu mnt maja õpetajate esindaja, I-II kooliaste)
Annika Jõgiste-Johanson (III kooliastme lapsevanemate esindaja)
Kalle Roio (III kooliastme lapsevanemate esindaja, hoolekogu esimees)
Maris Järveoja (II kooliastme lapsevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees)
Monika Peetsmann (II kooliastme lapsevanemate esindaja)
Tõnu Aigro (Vilistlaskogu esindaja)

Kutsutud külalised:
Heliise Riisaar (Tartu mnt huvi- ja arendusjuht)
Merle Sasi (Tartu mnt õppejuht, I-II kooliaste)

Algus: 17:00, toimumiskoht: EG Puiestee maja õpilaskohviku ruum
Üheteistkümnest Hoolekogu liikmest kohal 7, hoolekogu on otsustusvõimeline.

Päevakord:

1. Hoolekogu esimehe valimine
2. Hoolekogu aseesimehe valimine
3. Hoolekogu sekretäri/protokollija valimine
4. EG päevakava muudatus, arvamuse andmine
5. EG Tartu mnt maja kodukorra muudatus, arvamuse andmine
6. EG 110 töörühma ülevaade
7. Jooksvad küsimused

1. Hoolekogu esimehe valimine



Ettepanekud esimehe kandidaatideks: Kalle Roio; Annika Jõgiste-Johanson

Kandidaadi Kalle Roio poolt hääletas 3 liiget, vastu 0 liiget ja erapooletuid 3 liiget

Kandidaadi Annika Jõgiste-Johanson poolt hääletas 4 liiget, vastu 0 liiget ja erapooletuid 1
liige

Otsus nr. 1

Elva Gümnaasiumi Hoolekogu esimeheks 2022/2023 õppeaastal valiti Annika Jõgiste
Johanson

2. Hoolekogu aseesimehe valimine

Ettepanek aseesimehe kandidaadiks Kalle Roio

Kandidaadi Kalle Roio poolt hääletas  6 liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0

Otsus nr. 2

Elva Gümnaasiumi Hoolekogu aseesimeheks 2022/2023 õppeaastal valiti Kalle Roio

3. Hoolekogu sekretäri/protokollija valimine

Ettepanek sekretäri/protokollija kandidaadiks Monika Peetsmann

Kandidaadi Monika Peetsmanni poolt hääletas 7 liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0

Otsus nr. 3

Elva Gümnaasiumi Hoolekogu sekretär/protokollijaks valiti Monika Peetsmann

4. EG päevakava muudatus, arvamuse andmine

Deivy Kivisalu andis ülevaate ja selgitused päevakava muudatusest alates 2. trimestrist.

● mõlemad koolimajad soovivad üle minna ühele pikale vahetunnile koolis toimuv üks
pikk vahetund muudab päevakava kõigile selgemaks - on üks kindel ajavahemik
kõigi jaoks;

● üks pikk vahetund kõikide õpilaste ja õpetajate jaoks võimaldab seda aega kasutada
koosolekute, konsultatsioonide ning järelvastamiste jaoks. Kaks vahelduvat
vahetundi tekitasid olukorra, kus osad õpetajad olid samal ajal tunnis, kui oleks
saanud läbi viia koosolekuid või tegeleda konsultatsioonidega;

● üks pikk vahetund lihtsustab tunniplaani koostamist, kuna päeva keskele ei pea
tekitama lühikest tundi.



5. EG Tartu mnt maja kodukorra muudatus, arvamuse andmine

Tartu mnt õppejuht Merle Sasi tegi ettepaneku muuta Elva Gümnaasiumi kodukorda ja
kehtestada Tartu mnt koolimajale eraldi mobiiltelefonide kasutamise kord koolimajas.

Muudatuse vajadus tuleneb Merle Sasi sõnul mitmest filmimise ja pildistamise juhtumist,
kus õpilaste teadmatusest põhjustati ebameeldivusi nii õpetajatele kui ka kaasõpilastele.
Muudatuse sisseviimisega soovime kaitsta nii õpilasi kui õpetajaid.

Ettepanek: Tartu mnt koolihoones on mobiiltelefonid ja teised heli ning pildi salvestamist
võimaldavad vahendid kogu koolipäeva jooksul kooli ja spordihoone siseruumides viibimise
ajal hääletul režiimil koolikotis (va õppetöö eesmärgil tehtavad ülesanded). Kui õpilane ei
järgi korraldust, toob ta koos õpetajaga või kooli töötajaga eseme(d) õppejuhi kabinetti
hoiule kuni õppepäeva lõpuni, kus ta selle pärast tunde tagasi saab. Seadme loata kasutamise
korral kirjutab õppejuht Stuudiumisse teate eseme(te) hoiustamise kohta.

Elva Gümnaasiumi kodukorra muudatuse poolt 7 liiget, vastu 0 liiget ja erapooletuid 0.

Otsus nr. 4

Viia kooli kodukorda sisse muudatus Tartu mnt koolihoone mobiiltelefonide kasutamise
kohta.

Merle Sasi lahkus koosolekult 17:52

6. EG 110 töörühma ülevaade

Heliise Riisaar andis teada, et kooli juubelipidu toimub 18.11.2023

EG töörühm on küsinud ideid õpilastelt, õpetajatelt ja lastevanematelt. Soovitakse rohkem
kaasata vilistlasi, kes näiteks tuleksid ja räägiksid lugusid oma kooliteest ja tegemistest
peale kooli lõpetamist. Oluline on kokku leppida formaat, kuidas seda läbi viia, üks
võimalus näiteks paneeldiskussioonid.

Õhtu peaesineja (ansambli) osas on esimesed hinnapakkumised võetud. Hoolekogult
ettepanek panna kokku esialgne eelarve, jagada seda vilistlaskoguga ning teha ettepanek
vilistlaste rahaliseks panustamiseks ürituse korraldamisse.

Deivy Kivisalu andis teada, et kooli XX lennu lõpetajad soovivad koolile kinkida pargi
pingi. Üleandmine toimub 25. mail 2023 kell 15:00. Vilistlaste soov on, et sündmust
kajastatakse ka kohalikus meedias ning et sellest saaks Elva kooli tänamise traditsioon
tulevikus.

Deivy ja Heliise ettepanek Hoolekogu liikmetele saata ideid ja ettepanekuid, kuidas
korraldada 2023 juubeliaastat ja pidu nii, et see oleks kogu kooliperele ja vilistlastele
meeldejääv sündmus.



Heliise Riisaar lahkus kell 18:07

7. Jooksvad küsimused
● kooli kodulehelt eemaldada Hoolekogu kontaktivorm ja Hoolekogu meililist.
● kooli kodulehel olevate Hoolekogu liikmete kontaktide all on ainult liikmete e-posti

aadressid.

Koosoleku lõpp: 18:30

/allkirjastatud digitaalselt/                                                     /allkirjastatud digitaalselt/

Deivy Kivisalu

Annika Jõgiste-Johanson                                                           Deivy Kivisalu

Koosoleku juhataja                                                                      Protokollija


