
VÄRSKA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Värska Gümnaasium         18.02.2020 

Algus: 17:00 

Lõpp: 19:30 

 

Juhatas: Ilme Hoidmets 

Võtsid osa: Ilme Hoidmets, Liis Samuel, Meel Valk, Marilin Martin, Mariete Kena,  Kersti Leping  

Kutsutud: Liina Palu  

Puudusid: Ulvi Oper, Triin Päid, Evi Rohtla 

Protokollis: Kersti Leping 

 

PÄEVAKORD: 

1. Arvamuse avaldamine dokumendile „Värska Gümnaasiumi õpilase arenguvestluse 

korraldamise tingimused ja kord“  (õppejuht Ilme Hoidmets; dir Liina Palu) 

2. Küsimused, ettepanekud, probleemid (Värska Gümnaasiumi Hoolekogu liikmed) 

  

1. Arvamuse avaldamine dokumendile „Värska Gümnaasiumi õpilase arenguvestluse 

korraldamise tingimused ja kord“   

 

Ilme Hoidmets tutvustas hoolekogule dokumenti   „Värska Gümnaasiumi õpilase 

arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord“. 

Liina Palu lisas, et dokumendi arutelu jõudis hoolekogusse seetõttu, et koolil pole olnud siiani 

ühist arenguvestluse läbiviimise korda. 

Hoolekogu liikmete abil täiendati Lisa 1 (ettevalmistusleht lapsevanemale) ja Lisa 2 

(ettevalmistusleht õpilasele ) küsimuste sõnastust. 

Ilme Hoidmets: ,,Küsimustikud on klassijuhatajale abiks arenguvestluse läbiviimisel. Iga 

klassijuhataja koostab küsimustiku arvestades õpilase individuaalsust.“  

Liina Palu: ,,Dokument läheb arutlusele ka õppenõukogus.“ 

Meel Valk: ,,Kas õpetajatele on olnud koolitusi arenguvestluse edukaks läbiviimiseks?“ 

Ilme Hoidmets: ,,On, aga sellest on juba kaua aega möödas.“ 

ETTEPANEKUD 

1. Arenguvestlus viiakse läbi üldjuhul II trimestri jooksul. 

2. Arenguvestluse läbiviimise koolitus klassijuhatajatele tuleb uuel 2020/21 õppeaastal. 



2. Küsimused, ettepanekud, probleemid (Värska Gümnaasiumi Hoolekogu liikmed) 

  

Marilin Martin: ,,Kuidas läks 18. detsembril toimunud koosolek (koolihoone renoveerimise 

ning kooli õueala väljaehitamisega seonduv). 

L. Palu: ,,Komisjoni moodustatud veel ei ole . Sellel aastal on investeeringuteks 30 000 eurot. 

Tänu Üllar Mehisele leiti üles praeguse koolihoone projekt. Vallavanem ütles, et uut 

koolihoonet ei ole võimalik ehitada. Tuleb vana renoveerida.“ 

Ilme Hoidmets: ,,Praeguse koolihoone renoveerimisel oleks hea plaan ümberehituse käigus 

tekitada hoonesse ka õpilaskodu.“ 

Kooli pidaja on Setomaa valla volikogu, aga volikogusse see küsimus ikka veel jõudnud ei ole. 

Asi muudkui venib ja venib. 

ETTEPANEK 

1. Meel Valk - tuleb rääkida Rein Järvelillega  ja selgitada praegust seisu. 

2. Marilin Martin - mõelda läbi suunad, kuidas saada väljastpoolt meie piirkonda õpilasi 

gümnaasiumi klassidesse õppima. 

3. Meel Valk- korraldada uus koosolek, käia ringi ja vaadata, mida annab kooli õuealal ära 

teha. 

4. Liina Palu - luua õuealale võimalused aktiivseks tegevuseks. 

5. Ilme Hoidmets - hoolekogu aprilli planeeritud koosolek viia läbi mais. 

OTSUSTATI 

1. Kiita heaks Värska Gümnaasiumi arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord. 

2. Lapsevanemad korraldavad kokkusaamise õueala planeerimiseks/ideede 

kogumiseks. Algatajaks on lastevanemate kogu. 

3. Järgmine hoolekogu koosolek toimub 12. mail 2020.a. kell 17.00 (aeg võib muutuda 

vastavalt hoolekogu liikmete soovile). 

Info Liina Palult  

1. Värska Gümnaasiumi õpetajad osalevad HITSA Digikiirendi programmis. Avaüritus 

toimub 25.veebruaril Võrus.  

2. 27. veebruaril toimub sisekoolitus „Ohtude ja süütegude ennetus“. Osalevad Värska 

Gümnaasiumi ja Mikitamäe Kooli töötajad. Koolituse viib läbi Sisekaitseakadeemia. 

Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond.  

3. 30. aprillil viiakse koolis läbi esimene e-õppepäev. 

Koosoleku juhataja: Ilme Hoidmets  

Koosoleku protokollija: Kersti Leping  


