KOERU KESKKOOLI HOOLEKOGU 2018/2019 tegevuse aruanne

Hoolekogu koosseis al 2018 - 9 liikmeline
Raido Johanson - gümnaasiumiõpetajate esindaja
Kerle Põldver - põhikooliõpetajate esindaja
Katrin Perlin - põhikooli lastevanemate esindaja
Merle Aruoja - põhikooli lastevanemate esindaja
Marje Ots - gümnaasiumi lastevanemate esindaja
Rene Järvmägi - vilistlaste esindaja
Anu Kangur - kooli toetava organisatsiooni esindaja
Laura Matrov- õpilaste esindaja
Toomas Tammik - kooli pidaja esindaja

Vastavalt Järva vallavolikogu 20.12.2018 vastu võetud määrusele „Hoolekogu moodustamise kord ja
töökord“ kinnitatakse kooli hoolekogu
* koosseis kolmeks aastaks
* korralised koosolekud toimuvad õ/a kestel vähemalt 1 x 4 kuu jooksul.
* esimees esitab õ/a jooksul tehtud töö aruande vanemate koosolekul, aruanne avalikustatakse kooli
veebilehel.

2018/2019 õ/a tegemised (kokku 6 koosolekut, s.h 2 elektroonilist):

03.09 elektroonilise koosoleku päevakorraks oli kooli uue põhimääruse ja 2018/2019 õppekavaga
tutvumine, ettepanekute tegemine ja hinnangu andmine
O: sisulisi ettepanekuid hoolekogu liikmetel ei olnud ja hoolekogu andis oma nõusoleku kooli uue
põhimääruse ja 2018/2019.a õppekava kehtestamiseks.

05.11 koosolekul arutati koolihoone planeeritud renoveerimist, lapsevanema pöördumist koolijuhi
poole, nutiseadmete kasutamist ja gümnaasiumi hariduse jätkamise võimalustest tulenevalt sügisel 2018
alanud aruteludest vallavolikogus Järva valla koolivõrgu korrastamisest ja gümnaasiumi(te)
avamisest/mitteavamisest.
O: teha kirjalik arvamus/pöördumine volikogule gümnaasiumihariduse jätkamise olulisusest Koeru
piirkonnas (oleme veendunud, et sellest sõltub piirkonna areng, koostöö suur-ettevõtetega). Arvamuse
paremaks kujundamiseks otsustasime kutsuda hoolekoguga kohtuma Järva valla abivallavanema
Tiina Oraste (haridusvaldkonna eest vastutav).
O: Samuti tegi hoolekogu ettepaneku lisada kooli kodukorda nutiseadmete vaba koolikeskkonna
soodustamise reeglid ka põhikooli ja gümnaasiumi hoones.

17.12 koosolek
Toimus kohtumine abivallavanem Tiina Oraste ja valla hariduse spetsialist Elo Siska´ga arutamaks
vallavalitsuse/- volinike meelsust gümnaasiumihariduse jätkamise võimaluste teemal. Tiina Oraste
selgitas, et valla koolivõrgu korrastamise aluseks saab olema koolivõrgu analüüs, mis peaks valmima
2019 märtsi lõpuks. Selle põhjal teeb volikogu otsuse millised koolid jätkavad gümnaasiumihariduse
andmist või kas see üldse on otstarbekas. Otsustati analüüs ära oodata.

26.03 elektrooniline koosolek
O: arvamuse andmine Koeru Keskkooli kodukorrale (21 ettepanekut ja täpsustust)

07.05 koosolek
Külas olid taas Järva valla abivallavanem Tiina Oraste ja haridusspetsialist Elo Siska, kes andsid
ülevaate valminud Järva valla haridusvõrgu analüüsist. Selles on toodud haridusasutuste osas
erinevad numbrilised võrdlused (nt nii õpil arv, õpetajate töötasu kui ka hoonete pindade suhtes).
Gümnasistide arv on drastiliselt kukkunud, valla rahvastik väheneb jätkuvalt. Valla fookuseks on
kindlasti tugev põhikool, gümnaasiumi olemasolu otsustab Järva Vallavolikogu → oleme taas ringiga
tagasi- kas jätkame sügisel 2018 alustatud mõttega teha volikogule kirjalik pöördumine- uue koosoleku
aruteluks kindlasti.

06.06 koosolek
Tutvuti kooli siseõue ja korruste ehitusjärguga, sensoorse rajaga, arutati õpilaste mõttetalgutel kogutud
ettepanekuid ja lapsevanema kirjalikku pöördumist seoses transpordi korraldamise vajadusega J-Jaani
ja Koeru vahel.
O: kooskõlastada kodukord p 2.8 täiendamise järgselt „Põhikooli ja gümnaasiumi hoones on
nutiseadmete kasutamine lubatud kokkuleppelistel ja vastavalt märgistatud aladel“
O: teha kirjaliku pöördumise volikogule palvega leida võimalus pea 10 õpilase koolitranspordi
korraldamiseks J-Jaani ja Koeru vahel.
Vastusena saime 15.08 väljavõtte valla Haridus- ja noorsootöökomisjoni koosoleku protokollist, kus
selgus, et Koeru Keskkooli hoolekogu pöördumise lahendamist ei peeta otstarbekas (Järva valla
õpilastransporti korraldatakse ja sõidukulud hüvitatakse vastavalt korrale elukohale lähimasse
üldhariduskooli). Lisati, et koostamisel on haridusvõrgustiku korrastamise ettepanekud, millega koos
vaadatakse üle ka õpilasliinide teema.
Siiski otsustasime saata 02.09 veel täiendava teabenõude vallavalitsusele- kas ja kuidas toimub
õpilaste transport nö endiste valdade piirkondade vahel. 09.09. saabunud vastusest teabenõudele
selgus, et mõned erandid siiski eksisteerivad nn endiste valdade, kui ka väljastpoolt valda korraldatud
õpilastranspordile. Kuis edasi? Jällegi arutelu koht uuel koosolekul. Vajadus õpilastranspordile endise
Järva-Jaani valla aladelt on sama, pigem kasvanudki.

Lisaks on toimunud juba ka 2019/2020 õ/a esimene koosolek 04.09 (elektrooniline) - kooskõlastati
2019/2020 a õppekava

