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PÄEVAKORD:
1. Hoolekogu esimehe jätkamine/ uue valimine.
2."Idee 24" tagasiside.
3. Tegevused ja teemad 2013/2014 õppeaasta hoolekogu tegevuskavasse.
4. Vändra Gümnaasiumi palgakorralduse põhimõtted
1. HOOLEKOGU ESIMEHE JÄTKAMINE/ UUE VALIMINE
Kuulati
J. Rahula: Päevakorda tuli juurde neljas punkt, kas hoolekogu on nõus seda täna arutama?
Kõik olid nõus. Direktor jagas materjalid paberkandjal (eelnevalt oli saadetud ka e- mailile).
J. Rahula: Kas valime uue esimehe? Üks põhjus, miks võib olla vajalik valida uus esimees, on
see, et ma ei tea, mis positsioonil olen peale 20-ndat oktoobrit. Võib tekkida poliitiline
konflikt.
N. Sempelson: Ei usu, et see probleemiks saab. Hoolekogus tegutsed sa eraisikuna,
lapsevanemana.
J. Rahula: Ütlen, siis, et olen nõus jätkama esimehena.
1. OTSUSTATI
1.1 Vändra Gümnaasiumi hoolekogu esimees 2013-2014 õppeaastal on Jaanus Rahula.
2. PROJEKTI „IDEE 24“ TAGASISIDE
Kuulati
VG huvijuht M. Kadak andis ülevaate alevi ja valla koolide ühisprojekti „Idee 24“ kohta.
Üritusel osalesid Vändra Gümnaasiumi, Tootsi LPK ja Pärnjõe PK õpilased. Kahjuks ei
osalenud Juurikaru PK õpilased põhjusel, et huvi puudus antud ürituse vastu. Kokku osales 23
õpilast.
Korraldatud oli nii toitlustamine kui ühistegevused.
Tulemus:
• Karjääripäev ehk oskuste õpituba- 28.02.2014
• Kooliolümpiamängud- 22.05.2014

• Õpetajate vahetus
• Ball
Kahe viimase ürituse suhtes puuduvad hetkel konkreetsed kokkulepped. Küll arvasid kooli
esindajad, selleks, et balli korraldada, peaks olema noortel ka tantsuoskust. Tootsi LPK
õpilastele õpetab peotantsu kooli huvijuht. Vändras oleks seda nõus tegema Virgo Mäger.
Lisaks eelpool nimetatud üritustele laekus antud projekti raames veel mitmeid ideid noortelt.
Täpsem info kooli huvijuhilt.
M. Kadak nimetas projekti „Idee 24“ korda läinuks. Ürituse lõpus jäi maha sõnum, et alevi ja
valla noored on huvitatud ka edaspidi ühistest ettevõtmistest. Ka osalenud õpilastelt küsiti
hinnangut ürituse kohta, mis oli valdavalt hea.
M. Jõemaa: Kas tantsukursus oleks ainult VG õpilastele?
M. Kadak: Ei, ikka valla õpilastele ka. Kuidas me siit, siis nüüd edasi läheme? Hetkel on
moodustatud töögrupp, kes vastutab karjääripäeva toimumise eest. Meil on mõned õpitoad ja
nende juhendajad kokkulepitud. Kuid ootaksime siiski veel tegijaid, kes oleks valmis noortele
mingeid oskusi õpetama. Kui teate kedagi, andke teada.
J. Novikov: Kas noored on huvitatud ka käelisest tegevusest (käsitöö, kunst jms)?
M. Kadak: Ja ikka on.
J. Novikov: Kas eesmärk on, et töötubade läbiviijateks ei oleks oma õpetajad?
M. Kadak: Kindlasti mitte, võib ka oma kooli õpetaja olla juhendajaks.
J. Novikov: Mina julgeksin pakkuda lasteaia õppealajuhatajat, kes valdab palju erinevaid
tehnikaid ja oskusi midagi ilusat luua. Kui talle päev sobib ja soovi on, tasub ühendust võtta.
J. Rahula: Kuidas me nendele üritustele eelarve taha saame?
M. Kadak: Kõik üritused ei vaja rahalisi ressursse.
J. Rahula: Peaksime ehk kuidagi sõnastama minu volitused, et saaksin esitada nö palveid
kohalikele ettevõtjatele või omavalitsustele.
N. Sempelson: Ettevõtjad võiksid näiteks auhindu välja panna.
J. Novikov: Samas võib ka iga võistkond ise ühe auhinna kaasa tuua. Siis ei oleks korraldaja
eelarve nii pingutatud.
Jätkus aktiivne arutelu karjääripäeva raames.
3. TEGEVUSED JA TEEMAD 2013/2014 ÕPPEAASTA HOOLEKOGU
TEGEVUSKAVASSE.
Kuulati
Direktor P. Putk andis ülevaate teemadest, mis peaksid sel õ.a. hoolekogust läbi käima, et
saada hoolekogult kooskõlastust ( arengukava tegevuskava, eelarve jms).
K. Lumi: Kuna aktuaalne teema on kutseharidus gümnaasiumis, siis kuidas see meie
kooliprogrammiga ühildub? Mis on see, mis pakub 10 klassi noorele atraktiivsust, et valida
ettevõtlussuund?
J. Rahula: Kas töövarjupäevad või muu sarnane koolis toimib?
K. Lumi: Ja, minul oli eelmisel õppeaastal 12 klass ja peaaegu kõik osalesid. Valiku tegi iga
õpilane ise.
A. Vaher: Käidi lausa riigikogus.
M. Jõemaa: Kooli võiks atraktiivsemaks muuta, et rohkem noori tuleks gümnaasiumisse. Kui
ta saab siit kaasa ka mingi kutsehariduse, äkki siis tuleb rohkem õpilasi õppima. Mina omal
ajal sain kaasa aedniku paberid ja see on mulle vägagi kasuks tulnud.
P. Putk: Mitmest ametist me siis räägiksime? Kas õpetame ühte, mis peab kõigile sobima või
mitut? See ei ole reaalne. Me ei saa hakata andma kutseharidust. Õpilane peab gümnaasiumis
läbima eelkõige gümnaasiumi programmi täis mahus.

K. Lumi: Peame mõtlema ka õppe mahule. Sel juhul toimuksid kutse tunnid peale ainetunde
ehk siis päev võib venida kuni kella viieni. Ühel hetkel õpilased väsivad ja loobuvad.
Arvan, et kõige pealt oleks vaja teha uuring, milline on üldse kutsekoolide valmisolek teha
koostööd gümnaasiumiga.
J. Rahula: Selge, jääme siis ootama kooli väljundit, et antud teemal edasisi otsuseid teha.
3. OTSUSTATI
3.1 Kool viib läbi uuringu koostöö võimalustest kutsekoolidega.
4. VÄNDRA GÜMNAASIUMI PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED
Kuulati
P. Putk selgitas VG palgakorralduse põhimõtteid. Korraldus on läbinud nii õppenõukogu kui
ainesektsioonid, millede kaudu on saadud töötajate rahulolu antud korralduse kohta.
A. Vaher: Palga korraldus on väga selgelt lahti kirjutatud, inimesed saavad aru, mida mille
eest makstakse.
P. Putk: Mitte, et me enne ei oleks maksnud lisatöö eest. Sellist kohta pole veel olnud, et
direktor või omavalitsus võtaks aasta lõpus palgaraha omale. Tänaseks on juba poolte
õpetajatega muudetud töölepingus palga tingimusi lähtuvalt uuest palga korraldusest.
J. Rahula: Kas kool tuleb riigi haridustoetusega välja või peab omavalitsus ka juurde andma?
P. Putk: Sellest õppeaastast on löödud põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate palga rahastamine
lahku. Rahastamine toimub laste arvu jne pealt. Uuest õppeaastast on lubatud õpetajatele taas
palgatõusu. Hetkel on omavalitsusega kokkulepe nii, et 2% võtame muu personali
palgafondist, et katta õppealajuhataja ja direktori palgavahe. Praegu tuleme välja. Mis saab
uuel aastal, veel ei tea.
4. OTSUSTATI
4.1 Hoolekogu annab kooskõlastuse VG palgakorralduse põhimõtetele.
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