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Otsustatakse kinnitada järgmine päevakord:
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Sisehindamisest koolis – Eduard Odinets, direktot Kalmer Puul
Sotsiaalprobleemid kooli õpilastega – direktor Kalmer Puul
Gümnaasiumi lõpetajate edasine käekäik – Kaire Jõe
Toitlustamisest koolis – Kaire Jõe
Hoolekogu tööplaanist – Eduard Odinets
Esindajate määramine arengukava töörühma – Eduard Odinets
Kohapeal tõstatatud küsimused

1. Sisehindamisest koolis
Kuulatakse: Kooli direktor tutvustab sisehindamise hetkeseisu: eeltöö on tehtud ja
sisehindamise kord kinnitatud; hindamise perioodiks jaanuar kuni august 2008; 18.
jaanuaril tuleb Ene-Mall Vernik haridus- ja teadusministeeriumist seda tutvustama.
Eduard Odinets juhib tähelepanu faktile, et kooli hoolekogu peab kooskõlastama
sisehindamise aruande.
Direktori poolne hetkeseisu tutvustus võetakse teadmiseks ja avaldatakse soovi
tutvuda sisehindamise vahearuannetega.
2. Sotsiaalprobleemid kooli õpilastega
Kuulatakse: Kooli direktor tutvustab hiljutist õiguskantsleri koolivisiiti, mis lähtus ühe
lapsevanema kaebusest; seoses sellega külastas kooli lisaks õiguskantslerile ka
politseiesindaja ja linna soltsiaalosakonna esindaja; õpilane, kellest kaasus lähtus, õpib
nüüd eriinternaatkoolis.
Õiguskantsleriga räägiti ka sotsiaalprobleemidest ja koolivägivallast. Direktor Puul
väljendas toimunud kohtumisel seisukohta, et paljuski on pedagoogid kaitsetud ja
puuduvad hoovad laste ohjamiseks – millega õiguskantsler olevat nõustunud.
Direktor Puul vabandab kooli sotsiaaltöötaja Marika Kolditsi nimel, kes pidi
ettekandega sotsiaalteemadel üles astuma, aga kel ei jagunud aega ettevalmistamaks
süvendatud ettekannet.

3. Gümnaasiumi lõpetajate edasine käekäik
Kuulatakse: Kaire Jõe tutvustab, mis on saanud kevadel kooli lõpetanutest. 28st 21
õpib kõrgkoolis, 1 on ajateenija Eesti kaitseväes – ülejäänutega on ka side olemas.
Enamus edasõppijaist õpib Tartus ja paljud õpivad õigust ja majandust. Pooleks on
õppijaid riigieelarvelistel kohtadel ja tasulises õppes – varem on olnud suurem protsent
õppijaid riigieelarvelistel kohtadel. Kaks äsjalõpetanut õpivad välismaal – üks
Nottinghamis, Inglismaal filmiala ja sotsioloogiat ja teine Iirimaal hotellimajandust.
Eduard Odinets pärib, kas koolis antava hariduse tase on hea – õpilaste hilisema
käekäigu põhjal. Kaire Jõe toob vastuseks näite ühest endisest õilasest, kes viibis
hiljuti Alaskal ja kes tõdes sealsete eakaaslastega suheldes oma hariduse tuntavat
paremust – USA omaga võrreldes.
4. Toitlustamisest koolis
Kuulatakse: Kaire Jõe tõdeb, et koolisöökla töötajad polnud varmad oma muredest ja
probleemidest rääkima. Peamised etteheited, mida söökla aadressil kuuleb, on:
„sööklatöötajad on pahas tujus”, „toit on jahtunud”, „põrand on pestud ja libe või
rokane ja libe”, „liiga palju pakutakse valmistoitu – isegi pannkoogid on
poolfabrikaatidest”.
Jõe arvates on probleemi põhjus, miks sööklatöötajad on pahas tujus, selles, et neil
pole normaalseid töötingimusi ja -vahendeid (vt lisa).
Kaire Jõe seisukoht on, et toitlustamisega seotud probleemide lahendamist tuleb
alustada sööklatöötajate töötingimuste parandamisest.
Direktor Puul tunnistab, et kõik koolisööklaga seotud ebakohad on talle uudiseks.
Kuuldu võetakse teadmiseks ja päevakorrapunkti võtab kokku Eduard Odinets, kes
leiab, et kokku peavad saama söökla peakokk, kooli majandusjuhataja ja direktor.
„Direktorile jõudu probleemi lahendamisel!”
5. Hoolekogu tööplaanist
Kuulatakse: Eduard Odinets tõdeb, et hoolekogu on lahendanud jooksvalt olulised
üleskerkinud ülesanded – seetõttu pole hetkel ettepanekuid ja lubab koostada uue
tööplaani.
Direktor Puul arvab, et kooli sisehindamise käigus võib selguda uusi lahendamist
vajavaid probleeme.
Kaire Jõe tõstatab pedagoogide koolitusrahade küsimuse: et teema oleks läbipaistev, et
ei tekiks ebatervet õhkkonda; sama rahade kohta, mis on kulutatud inventari
soetamiseks.
Eduard Odinets palub direktoril esitada vastavat aruannet koolitustest ja inventari
soetamisest klassiruumide kaupa.
6. Esindajate määramine arengukava töörühma
Direktor Puul esitab hoolekogu aseesimehe Lüüli Kübarsepa kandidatuuri arengukava
töörühma liikme kohale.
Kuna hoolekogu pedagoogidest liikmed on nagunii arengukava koostamisse kaasatud,
OTSUSTATAKSE piirduda lapsevanem Kübarsepa esindajaks määramisega
arengukava töörühma.

7. Kohapeal tõstatatud küsimused
Direktor Puul tutvustab OÜ J.R. Technoconsult poolset pakkumist
„kvaliteedijuhtimissüsteemi
väljatöötamiseks,
juurutamise
abistamiseks
ja
sertifitseerimise ettevalmistamiseks”. Pakkumise hinnaks on 50 tuhat krooni.
Hoolekogu liikmed ei satu pakkumisest vaimustusse ja pakkumine ei leia hoolekogu
poolset heakskiitu.
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LISA 28.11.2007 protokollile
Etteheited koolisööklale:
•
•
•
•

söökla tädid pahas tujus
toit jahtunud
põrand (pestult libe, pesemata rokane)
liiga palju valmistoitu (pakendist/konserv/pannkook)

Söökla probleemid:
• Töörõivad, peakatted.
• Toidunõud. Supitaldrikuid on vähe, klaasid ei kannata masinpesu ja purunevad.
Napib lusikaid.
• Juurviljalõikur on aastaid katki. Puudub võimalus juurvilju mehhaaniliselt
töödelda.
• Puudub suur sõel. On toodud kodust, et pisutki olukorda leevendada.
• Pole normaalseid keedupotte. Ainuüksi tühi pott kaalub 15 kg. Füüsiliselt suur,
ei mahu pesumasinasse ega kraanikaussi, tõsta ei jaksa isegi kahekesi. Vaja on
2 tükki 30-liitriseid ja 2 tükki 15-liitriseid.
• Nõudepesumasinal pole vajalikku arvu kassette (reste) Masin mahutab rohkem,
aga lihtsalt pole. See tähendab, et tuleb teha poole koormusega. See omakorda
toob kaasa energia, vee ja aja topeltkulu. (Vaja oleks 2 kassetti nugade-kahvlite
jaoks, 5 kassetti kruusidele-klaasidele)
• Nõusid pesev inimene on jalgupidi vees, sest kanalisatsioon ei vii vett ära.
• Kaks kraanikaussi, üks kraan. Teine inimene aitaks pesta, aga see pole
füüsiliselt võimalik.
• Nõude kuivatamise masin on katki.
• Duširuumi uks avaneb peakoka töökabinetti. Puudub elementaarne pesemis- ja
ümberriietumisvõimalus.
• Söögisaal vajab remonti, sest see remont, mis tehti mõned aastad tagasi, on
ebakvaliteetne. Plaadid ja vuugivahed pudenevad.
• Paluvad uksekella, et teaks, millal kaubaauto saabub ja ei peaks pidevalt valves
olema või siis hoopistükis ust lahti hoidma.

Ettepanekud:
• piim peaks olema automaadis või originaalpakendis
• salativalik väike
• selvelett
• alustada sellest, et köögitöölised ka ennast inimestena tunneksid

