
VÄNDRA GÜMNAASIUMI  HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 
 
Kooli 13, Vändra 
Vändra Gümnaasium                                                                                     08.01.2014 
 
Algus kell 17.05,  lõpp kell 18.40. 
 
Juhatas Vändra Gümnaasiumi hoolekogu esimees Jaanus Rahula 
Protokollis Monika Jõemaa  
Osa võtsid  hoolekogu liikmed  Anne Vaher, Külli Lumi,   Nils Sempelson, Ülle Sarapik, Rauno 
Feldman,  Jaana Novikov, Vändra Gümnaasiumi direktor Peeter Putk. Puudusid  Gajane Raabel, 
Helke Sumre, Harald Valk. 
 
PÄEVAKORD: 
 
1. Piirkonna koolide ühisürituste tutvustus 
2. Vändra Gümnaasiumi õpilaste kodukord (arvamuse andmine) 
3. Vändra Gümnaasiumi õpilaskodu kodukord (arvamuse andmine) 
4. Vändra Gümnaasiumi põhimäärus (arvamuse andmine) 
5. Nõusoleku andmine õpilaste arvu suurendamiseks üle seadusega kehtestatud piirnormi 1. 
klassis.  
6. Kohalalgatatud küsimused 
 
 
1. Piirkonna koolide ühisürituste tutvustus 
2013. aastal oli hoolekogus arutlusel Vändra Gümnaasiumi ja piirkonna naaberpõhikoolide 
koostöö, et tutvustada noortele õppimise jätkamise võimalusi Vändra Gümnaasiumi 
gümnaasiumiosas. 
P. Putk tutvustas kavandatavaid ühisüritusi. Esimene üritus on 28.veebruaril toimuv karjääripäev, 
kuhu kutsutakse ka naaberkoolidest Juurikarult, Pärnjõelt, Tootsist ja Torist. Sel päeval toimuvad 
erinevad töötoad, milles õpilased saavad osaleda. Ürituse eelarvet veel ei tea, kuid SA Innove on 
karjääriteenuste programmi kaudu toetanud 1000 euroga. 22. mail toimuvad 
kooliolümpiamängud, mille eelarve 2200 eurot, Olümpiakomiteelt on saadud 320 eurot, osalevad 
koolid peaksid toetama õpilaste toitlustamist. Aprillis 2014  toimub õpilasesinduste laager, kus on 
kavas koolitus, mille raha taodeldakse Hasartmängumaksunõukogult, eelarvest on praegu 160 
euro allikas puudu.  Aprillis on kavas ka ball teha. Selle eeltööks on aga vajalik tantsukursused 
teha, et õpilased ennem tantsima õpiksid. Kooli huvijuht uurib õpilaste käest, kuidas on õpilaste 
valmisolek tantsukursustest osavõtuks. Balli toimumine ei ole veel kindel, sest ei tea, milline on 
õpilaste huvi kuna üritus nõuab eelnevat pingutust. 
 
Hoolekogu võtsid ürituste toimumise info teadmiseks, Jaanus Rahula lubas aidata sponsorite 
leidmisel rahastamisel. 
 
2 . Vändra Gümnaasiumi õpilaste kodukord (arvamuse andmine) 
P. Putk tutvustas kodukorra muutmise eeltööd- see on olnud õppenõukogus arutlusel, koolipidaja 
juures kooskõlastusel ning seda on arutanud õpilasesindus. Kodukorra muutmise vajadus tekkis 
sellest, et 1.09.2013 hakkas kehtima uus Põhikooli- ja Gümnaasiumiseadus. Ta tutvustas 
kodukorda lisatud punkte, nt e-sigareti ja energiajookide keelamise kohta koolis.  
Tekkis arutelu energiajookide keelamise kohta, otsustati see sisse jätta. Arutati, et kodukorras 
tuleks sisse ja §68 tuua erinevus põhikooli ja gümnaasiumiõpilastel teavitamine kooli oma 
puudumisest. 
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2. OTSUSTATI 
2.1 Kiita Vändra Gümnaasiumi õpilaste kodukord heaks 
2.2 Vändra Gümnaasiumi kodukorra § 68 täpsustada, et oleks vahe põhikooli ja 
gümnaasiumiõpilasel 
 
3. Vändra Gümnaasiumi õpilaskodu kodukord (arvamuse andmine) 
P. Putk selgitas, et täpsustused kodukorra muutmisel on tulnud olemasolevast praktikast. 
 Ta tutvustas uut kodukorda. 
 
3. OTSUSTATI 
3.1 Vändra Gümnaasiumi õpilaskodu kord heaks kiita 
 
4. Vändra Gümnaasiumi põhimäärus (arvamuse andmine) 
P.Putk tutvustas uut põhimäärust, mille muutmine tuleneb uuenenud Põhikooli ja 
Gümnaasiumiseadusest. 
 
4. OTSUSTATI 
4.1 Vändra Gümnaasiumi põhimäärus heaks kiita 
 
5. Nõusoleku andmine õpilaste arvu suurendamiseks üle seadusega kehtestatud piirnormi 1. 
klassis.  
P. Putk selgitas, et seadusega kehtestatud piirnorm klassis on 24 õpilast, kuid 1. Klassis on 25 
õpilast. Ei oleks koolil võimalik ka ühte õpetajat lisaks palgata ning täidetud on ka vajalikud 
tervisekaitse nõuded klassis. 
 
5. OTSUSTATI 
5.1 Vändra Gümnaasiumi hoolekogu annab nõusoleku 1.klassi õpilaste arvu 
suurendamiseks  
 
6. Kohalalgatatud küsimused 
 Ü. Sarapik- Facebookis levib info, et kooli sööklas oli õpilastel hallitanud leib laual.  
P. Putk- oleme seda infot igakülgselt uurinud- kokad väidavad, et see on võimatu. Suhtlesin ka 
Vändra Ökopagar OÜga, kellelt saame leiva, nende juht võidab et see on võimatu.  
K. Lumi – see juhtus minu klassi lastega, hallitanud leiba ei ole näinud õpetajad ega ükski 
täiskasvanu. 
P. Putk- näitas kohalolnutele leiba, milles oli jahuviirg sees, mis võis pealiskaudsel vaatamisel 
meenutada hallitust. 
 
Toimus arutelu, et praegu ei ole tõendusmaterjali, et leib oli hallitanud. Facebooki oli lapsevanem 
laadinud üles foto hallitanud leivast, mis ei ole Vändra Gümnaasiumis tehtud. Kui lapsed leiavad 
riknenud toitu, tuleks see viia õpetajate või direktori kätte. 
 
 
 

(allkirjastatud digitaalselt)                                                           (allkirjastatud digitaalselt) 

Jaanus Rahula                                                                                   Monika Jõemaa 
Koosoleku juhataja                                                                   Koosoleku protokollija 
 
 


