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PÄEVAKORD
1.

Hoolekogu koosseisust 2019/2020 õppeaastal.

2.

Uue õppeaasta algusest koolis.

3.

Vilistlaskogu tegemistest.

4.

Kooli 2020. a eelarve.

5.

Muud küsimused.

ARUTELU JA OTSUSED
1.

Meelis Atonen: Vilistlaste esindajana jätkavad samad isikud. Kui ei ole ettepanekuid
muudatuste osas, siis jätkab hoolekogu samas koosseisus.

2.

Krista Andreson: Õpilasi on koolis natukene alla 700. Õpetajatega oleme kaetud, kuid
otsime kahte abiõpetajat. Toimunud on väike ümberkorraldus seoses ruumide
kasutamisega – I ja III korrus on nüüd ainult algklasside päralt. Päeva keskel on üks
vahetund poole tunni pikkune. Sel aastal arutati Kurgjal valdkondade kaupa
õppeaastal fookuses olevaid teemasid. Aastal 2020 lõpeb ka arengukava periood.
Peame läbi mõtlema oma sisehindamise süsteemi ja rahuoluuuringute korraldamise
sihtgruppide hulgas. Samuti tuleb korraldada seiret, kas oleme oma senised
eesmärgid saavutanud või mitte. Tegeleme kodulehe kaasajastamisega ja esitleme
seda ka hoolekogule. Plaanis on luua ettevõtlike tegevuste toetamise süsteem ja näha
ette kaasav eelarve - kindla summa ja reglemendiga, kuulutame jaanuaris välja ja
ootame õpilaste ettepanekuid. Meil on plaanis sellel õppeaastal tegeleda ka mentori
temaatikaga. Soov on, et vähemalt üks inimene osaleks ülikooli poolt korraldatavatel
mentori koolitustel. Meil võiks olla uute inimeste koolis vastuvõtmise süsteem.
Soovime sel õppeaastal näha ka aineõpetajaid rohkem omavahel koostööd tegemas.
Seoses valikainetega tahaksime, et need otsused, milliseid valikaineid me õpetame,
lähtuksid mingist eesmärgist.

1

3.

Meelis Atonen: Vilistlased said kokku üle-eelmisel reedel. Vilistlaste paremaks
kaasamiseks on mõte korraldada 15. novembril kooli sünnipäev ja muuseumi avamine.
Aastal 2020 möödub Jakobsoni koolil 100 aastat esimestest lõpetajatest. Siis võiks
kutsuda võimalikult palju vilistlasi kooli ja valida aasta vilistlane või vilistlased. Eesmärk
oleks vilistlasi võimalikult paju kooli kutsuda.

4.

Meelis Atonen: Eelmine aasta läks eelarve osas päris hästi. Võiks ka sel aastal hoida
hoolekogu kaasatuna ja siis saame vajadusel linna poole pöörduda.
Krista Andreson: Praegu tuleb eelarve projekt ära esitada. Linn ei ole aga veel
otsustanud, kas ujula kasutamise hindu tõstetakse. Arutasime haldus- ja IT
õppejuhtidega, mida me koolis saaksime ja tahaksime teha. Meil on varem veetud
lisakaabeldust turvakaamerate jaoks. Praegu küsime 6000-7000 eurot lisakaamerate
paigalduseks. Teine teema on mööbel õppeklassides. Enamus sellest on päris vana.
Panime kokku ka selle taotluse. Meil on osades õppeklassides vahetatud
lähikuvatehnika, kuid ka ülejäänutes klassides oleks see vaja välja vahetada. Aula ja
auditooriumi esitlustehnika panime samuti eelarve taotlusse sisse. Info linna poolt on,
et sellel aastal ei ole võimalik mingit lisaraha saada. Rääkisin haldusametiga seda
teemat pikemalt. Peaksime leppima kokku, mida me koolis üldse teha saame, et
õppekeskkonda kaasaegsemaks muuta, ka tasapisi ja ajapikku.
Linna kaasava eelarve kasutamise osas on üks mõte praeguse lipuväljaku kasutamine
mingiks liikuvaks tegevuseks, tehes sinna näiteks liikumisala. Kaasavast eelarvest
saab maksimaalselt 30 000 eurot.
Mihkel Servinski: Võiks linnalt taotleda, et linnaarhitekt planeeriks ära kogu ala.
Krista Andreson: Seda planeerimist peaks tegema koostöös kooliga seoses staadioni
renoveerimise töödega. Kooli parklas puude vahele võiks teha mõne madala
seikluspargi laadse liikumisraja nii, et seda saaksid kasutada ka Männimäe lasteaia
lapsed.
Meelis Atonen: Esitame kaasavasse eelarvesse kooli parklasse rajatava
madalseiklusraja ning kaasame ka Männimäe lasteaia. Esitajaks võiks olla kooli
hoolekogu.

5.

Meelis Atonen: Selle õppeaasta koosolekute ajaks jääb iga kuu viimane esmaspäev
kell 16.30 ehk siis 2019/2020 õppeaasta hoolekogu koosolekud toimuvad 28. oktoobril,
25. novembril, 27. jaanuaril, 30. märtsil, 27. aprillil ja 25. mail.
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