MÄRJAMAA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL
Märjamaa

20. juuni 2022 nr 17/2022

Hoolekogu esimees Triin Matsalu kutsus 10. juunil 2022. aastal kokku hoolekogu koosoleku,
mis toimus 20. juunil kell 18.15-20.15 Märjamaa gümnaasiumis.
Koosolekut juhtis Triin Matsalu
Protokollis õpilasesinduse esindaja Kalista Miljand
Hoolekogu koosolekust võtsid osa hoolekogu liikmed Darja Lehtsalu kui põhikooli õpetajate
esindaja, Riina Meidla kui gümnaasiumi õpetajate esindaja, Anneli Metsalu kui põhikooli
õpilaste vanemate esindaja, Jaan Aas kui põhikooli õpilaste vanemate esindaja, Kalista
Miljand kui õpilasesinduse esindaja, Thomas Hainsalu kui pidaja esindaja, Triin Matsalu kui
kogukonna esindaja.
Koosolekust puudusid Kristi Mau kui gümnaasiumi õpilaste vanemate esindaja ning Kristiine
Linna kui gümnaasiumi õpilaste vanemate esindaja.
Koosolekule oli kutsutud Kalle Uusmaa kui Märjamaa gümnaasiumi direktor.

PÄEVAKORD:
1.
2.
3.
4.
5.

Rahulolu küsitluse tagasiside.
Õppeaasta kokkuvõte.
Ettepanekud järgmiseks õppeaastaks.
Ettepaneku esitamine Märjamaa valla haridusasutuste hoolekogude korra muutmiseks.
Jooksvad küsimused

Päevakorrapunkt 1
Rahulolu küsitluse tagasiside
Direktor Kalle Uusmaa esitles rahulolu küsitlusi. Rahuloluküsitlusi tehti nii koolisiseseid kui
ka riiklike. Lastevanemate rahulolu uuringule vastas 52. õpetajate uuringutele 53, õpilaste
rahulolu uuringule vastas 7.-12. klassi õpilaste seas 100 õpilast. Samuti toimus see aasta ka
Tallinna ülikooli õpilasuuring, kuhu vastas 147 Märjamaa gümnaasiumi õpilast. Eraldi toimus
rahulolu uuring neljandas, kaheksandas ja üheteistkümnendas klassis, uuring korraldati kooli
poolt.
Kooli rahulolu uuringus selgus, et üldine rahulolu on võrreldes eelmise aastaga langenud.
Õpetajate küsitluses selgus, et peamiseks suurimaks takistuseks on olnud koolist puudumine
õpilaste seas, vähene võimalus tegeleda erilistele lastega (sh ka andekate lastega) rohkem kui
tavakord ette näeb, ka covid-19 tõttu tekkinud raskused. Õpetajad on aga rahul heade

õpitulemustega. Lapsevanemad on rahul kooliruumidega, kuid tõid välja, et nedele
teadaolevat on koolis natuke kiusamist. Kiusamise probleemidega tegelevad nii õpetajad kui
ka kooli juhtkond aktiivselt.
Tallinna ülikooli rahulolu uuring uuris koolis õppimise motivatsiooni ning ka koolis käimise
motivatsiooni, suhteid õpetajatega/teiste klassikaaslastega, õpiraskuseid. digiseadmetes
veedetud aeg.
Direktor tegi ettepaneku uurida täpsemalt vastajate arvu taha, et kindlaks teha, mis moel ja
kui palju esineb täpsemalt Märjamaa gümnaasiumis kiusamist.
Päevakorrapunkt 2
Õppeaasta kokkuvõte
Kalle Uusmaa esitas õppeaasta kokkuvõtte. Põhikooli lõpetas 56 õpilast, neist 7
kiituskirjaga, gümnaasiumi lõpetas 16, kuldmedal tuli ühel õpilasel, 15 ülejäänud õpilast said
aine kiituskirja. Sügisel astub esimesse klassi 48 last, 10. klassi samuti 48 last. Võrreldes
eelmiste aastatega on 10. klassi astumine suurenenud. Praeguste andmete alusel ei vaja keegi
väljastpoolt Märjamaad majutust koolis käimiseks.
Õppeaasta jooksul tuli Märjamaa gümnaasiumi 25 Ukraina õpilast, 23 nendest olid nii
tugevad, et viiakse üle järgmisesse klassi, 2 õpilast jäävad klassi kordama. Sügisest lisandub
lisaks praegustele õpilastele veel 2 õpilast.
Samuti tegeleb kool gümnaasiumi matemaatika, kehalise kasvatuse ja väikeklassi õpetajate
otsimisega.
Päevakorrapunkt 3
Ettepanekud järgmiseks õppeaastaks
Hoolekogu liige Kalista Miljand esitas enda uurimistöö küsimustikku ning tõi välja, et 76%
vastajatest sooviksid kooli peale puhkenurki/pinke. Antud soov kajastus ka kooli õpilaste
rahuloluküsitluses. Samuti selgus uurimistööst, et on rahulolematust juhtkonnaga/õpetajatega,
Kalista tegi ettepaneku uueks õppeaastaks välja uurida anonüümse küsitluse teel, miks on
probleeme juhtkonnaga ning õpetajatega.
Hoolekogu tegi ettepaneku vaadata paindlikumaid viise kontrolltööde ja tunnikontrollide
läbiviimiseks, et vältida õpilaste ülekoormamist. Vajadusel värvata rohkem õpetajaid või teha
Vabariigi Valitsusele ettepanek määruse muutmiseks.
Hoolekogu tegi ettepaneku parandada personali konkursi meetodeid, panna võimalusel varem
kuulutus aktiivseks ning reklaamida rohkem kooli sotsiaalmeedia platvormil.

Tehti ettepanek teha rohkem ühiseid ettevõtmisi koos spordihoonega, näiteks olümpiamängud
(üleüldse tervist edendavaid üritusi kooliperele/kogukonnale), eriti nüüd, kus on valmimas ka
uhiuus kooli staadion.
Samuti võiks uurida, mis tingib Märjamaa gümnaasiumis kiusamist ja kui palju seda
tegelikult erinevates kooliastmetes esineb. Teha eraldi küsitlus selle jaoks. Suurendada koolis
sotsiaalpedagoogide/tugispetsialistide arvu.
Päevakorrapunkt 4
Ettepaneku esitamine Märjamaa valla haridusasutuste hoolekogude korra muutmiseks.
Hoolekogu sekretär Kirsti Mau saatis hoolekogu liikmetele enne koosoleku toimumist tema
ettepanekud hoolekogude korra muutmiseks. Hoolekogu esinaine Triin Matsalu lisas, et
koosoleku võiks kokku kutsuda ning juhtida õppeasutuse juht (§11). Hoolekogu liige Anneli
Metsalu täpsustas, et vastuvõetud otsuste osas võiks juurde märkida ka täitmise tähtaja ning
avaldada pärast protokolli kinnitamist protokoll ka kooli kodulehel.
Samuti tuleks muuta sõnad “direktorid” ja “juhatajad” hariduse juhiks. Muuta erakorralise
koosoleku kokkukutsumise etteteatamise päeva üheks kalendripäevaks.
Otsustati esitada ettepanekud Märjamaa vallavalitsusele menetlemiseks (vt protokolli lisa).
Päevakorrapunkt 5
Jooksvad küsimused
Hoolekogu võttis ette Teet Tomsoni pöördumisele vastamise ning leidis, et kirjale vastamine
pole hoolekogu pädevuses. Kiri saadetakse edasi kohaliku omavalitsusele vastamiseks,
lisaküsimuste tekkimise korral, mis on hoolekogu pädevuses vastata, vastab hoolekogu hea
meelega.

Protokolli Lisa
Märjamaa Gümnaasiumi hoolekogu ettepanekud „Märjamaa valla haridusasutuste
hoolekogude korra muutmiseks“

Märjamaa Gümnaasiumi hoolekogu ettepanekud „Märjamaa valla haridusasutuste
hoolekogude korra muutmiseks“
1. Lisada § 9 juurde lõigud:
● Hoolekogu liikmete valimise algatamine. Hoolekogu liikmete valimise algatab
haridusasutuse juht.
● Vanemate, vilistlaste ja kogukonna esindajateks kooli hoolekogus loetakse enim hääli
saanud kandidaadid. Kui kandidaadid saavad hääli võrdselt, osutub valituks kandidaat,
kelle kandidatuur esitati varem.

● Vanemate
esindaja
dokumendiregistris

valimine

protokollitakse.

Protokoll

registreeritakse

2. Täiendada § 10 lõiget 1 - Hoolekogu koosseisu kinnitab (lisada sõnad: või muudab)
haridusasutuse direktori ettepanekul vallavalitsus.
3. Lisaksin § 10 lõige: Vallavalitsus kinnitab koosseisuliste muutuste korral igaks
õppeaastaks hoolekogu koosseisu jooksva õppeaasta oktoobrikuu jooksul.
4. Täiendada § 11. Hoolekogu töökord.- ettepanek lisada, et esimeseks hoolekogu koosoleku
peale uue koosseisu valimist kutsub kokku haridusasutuse juht, kes juhib esimest
koosolekut esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimiseni.
5. Lisada eraldi paragrahv koosoleku protokolli kohta, nt:
§ … Koosoleku protokoll
(1) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja
ja protokollija.
(2) Koosoleku protokolli märgitakse:
1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;
4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja
perekonnanimed;
5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed;
6) kinnitatud päevakord;
7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja ettepanekud;
8) vastuvõetud otsused ja nende täitmise tähtaeg;
9) hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe ja sekretäri allkirjad.
(3) Protokoll saadetakse hiljemalt viiendal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku
toimumist hoolekogu liikmetele.
(4) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega
säilitatakse vastavalt haridusasutuse asjaajamiskorrale.
(5) Hoolekogu protokollid avaldatakse kooli koduleheküljel
6. Täiendada § 12 lõike 1 punkti 2 - kuulata ära direktori koostatud eelarveprojekt (lisada
sõnad: ja avaldada arvamust eelarveprojekti kohta).
7. Täiendada § 12
1) osaleda kooli arengukava väljatöötamisel;
2) avaldada arvamust kooli õppekava eelnõu või selle muutmise eelnõu ning
õppekorralduse muudatuste kohta;
3) avaldada arvamust haridusasutuse põhimääruse eelnõu või selle muutmise eelnõu
kohta;
4) otsustada vajadusel nõusoleku andmine või sellest keeldumine haridus- ja
teadusministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevate koolivaheaegade
kehtestamiseks haridusasutustes;
5) arutada läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning
avaldada arvamust riskide vältimiseks kavandatud meetmete kohta;
6) teha vajadusel ettepanekuid haridusasutuses pakutava toiduvaliku määratlemiseks;
7) õpilase või vanema pöördumise alusel arutada läbi ja võtta seisukoht
haridusasutuses õpetamist ja kasvatamist puudutavas vaidlusküsimuses;

8) nimetada oma esindajad komisjonide ja töörühmade koosseisu õigusaktides ette
nähtud juhtudel või haridusasutuse juhi ettepanekul, samuti vajadusel esindaja, kes
osaleb õppenõukogu koosolekul;
9) teha vallavalitsusele ettepanekuid haridusasutusega seotud küsimuste paremaks
lahendamiseks.
8. Viia korda sisse hoolekogu erakorralise koosoleku kokkukutsumine (1 kalendripäeva
etteteatamisega) ja digitaalne koosoleku läbiviimise võimalus.
9. Ettepanek vaadata üle korra sõnastused. Kord kehtib lasteaedadele, koolidele ja
huvikoolile. Haridusasutustes on direktorid ja juhatajad, kuid korras on paljudes
punktides räägitud ainult direktorist. Seega peaks seal sõnastust muutma, nt panna
üldiselt haridusasutuse juht vms.
Alus : Märjamaa Gümnaasiumi hoolekogu protokoll 20. juuni 2022 nr 17/2022.
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