HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Otepää Gümnaasium

16. märts 2022 nr 1.1-4/2

Algus kell 16.00, lõpp kell 17.30
Hoolekogu koosolekut juhatas: Tarmo Pilv (osalemine veebis)
Hoolekogu koosolekut protokollis: Mereli Mändmets
Koosolekul osalesid: Marika Paavo, Kaidi Palmiste, Silver Rõõmussaar, Maarja Raud
Koosolekult puudusid: Kaarel Hein, Raivo Kalda, Hans Kristjan Kullamaa
Külalised: Maire Murumaa – Otepää Gümnaasiumi direktor
KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. Eelmise perioodi eelarve kokkuvõte ja uue eelarve tutvustamine
2. II trimestri õpitulemused - kokkuvõte
3. Arvamuse avaldamine “Otepää Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtu tingimused ja
kord“ muudatusettepanekutele
4. Personali värbamisvajadus ja hoolekogu esindaja valimine konkursikomisjoni
5. Ukrainast saabunud laste haridustee jätkamise võimalused
6. Jooksvad küsimused
1. Eelmise perioodi eelarve kokkuvõte ja uue eelarve tutvustamine
M. Murumaa andis ülevaate 2021. aasta eelarve täitmisest:
1) Eelmine aasta oli keerukas, kuna oktoobris tõusid kütte hinnad. Tavapärase 2-3 tuhande euro
asemel olid igakuised maksed 5-6 tuhat eurot.
2) Palgafondi osas väike eelarvejääk põhikooli, gümnaasiumi, spordihoone ja õpilaskodu osas.
Ülejääk põhineb täitmata ametikohtadel, töö osalisel ümberkorraldamisel ning haigestunud
personali asendamise kompenseerimisel puhkusega koolivaheaegadel.
3) Suuremad investeeringud olid spordihoone välisfassaadi renoveerimine, õpilaskodu välise
evakuatsioonitrepi ehitus, valgustite uuendamine algklasside majas ja spordihoones, õpilaskodu
inventari ning IKT seadmete soetamine.
4) Õppevahenditele planeeritud eelarve ületati. Õppeaasta sees liitus kooliga liitunud õpilasi,
tekkis vajadus soetada juurde õppevahendeid. Õpilünkade meetme eelarve ületati, juunini on
soetatud Opiq litsents (maksumus 1900 €/kuus) ning 9. ja 12. klassile koolitus enesetõhususe
teemal.
5) Remondiraha ülejääk on kantud üle 2022.aasta eelarvesse ning on kasutatud algklasside maja
valgustuse kaasajastamiseks.
M. Murumaa andis ülevaate 2022. aasta planeeritavast eelarvest:
1) Õpetajatel palgatõus.
2) Vähendatud on ressursse ehitusele ja inventarile.

3) Ollakse ootel, kuidas tõuseb kütte ja elektri hind. Eelneval perioodil on kulusid suurendanud
pikem kütteperiood ja suures mahus lumetõrje.
4) Eelarves on sees lifti rajamine. Mõte on lift ehitada sisehoovi välisfassaadile vaatega parkla
poole, kus see ei riku üldist vaadet ja on kättesaadav. Kui raha pole võimalik edasi kanda, jääb
hange seisma.
5) Eelarvesse planeeritud 144 tuhat eurot omaosalusraha. Algklasside maja osas on valikute
küsimus, kas tegeleda välisfassaadiga, on ka väljastpoolt sisse ulatuvaid niiskuskahjustusi ning
vajalik korrastada siseruume.
6) Õppekuludesse pole planeeritud Opiq litsentse, vajalik on tegeleda õpilünkadega.
S. Rõõmussaar: Kui suur on õpetajate palgatõus?
M. Murumaa: Õpetaja palga miinimumtase tõusis 1412 euroni, tõus on 7% juures. Ka alla 1000
eurose palga töötajatel oli väike tõus, kasvatajate töötasu pole tõusnud juba mitu aastat. Enamus
õpetajaid töötab ülekoormusega.
2. II trimestri õpitulemused
M. Murumaa andis ülevaate II trimestri õpitulemustest:
1) Võrreldes I semestriga on õpilaste koguarv koolis muutunud: oli 411, hetkel 396 õpilast.
2) Põhikooli osas on hindele „5“ õppivate õpilaste arv I semestriga võrreldes suurenenud 7
õpilase võrra. Enim on viieliste õpilaste arv vähenenud 8., 5. ja 4. klassis.
3) Hindele „4“ ja „5“ õppivate hulk on võrreldes I semestriga 13 õpilase võrra vähenenud, mis
tuleneb Covid-19 aja tagasilöökidest. On õpilasi, kelle õpitulemustes on lüngad ning kellele
õpetajad annavad vastamiseks lisaaega.
4) Mahajäämus on Covid-19 ajal märgatavalt suurenenud. Igas klassis on tulnud juurde
mitterahuldava hindega ja mitte hinnatud õpilasi. Keskmise hinde langus võrreldes eelmise
semestriga on toimunud III kooliastmes, I ja II kooliaste on jäänud samaks.
5) Õpilaste arv 10. klassis on vähenenud 30%: sügisel oli 27 õpilast, täna 19. Välja on langenud
madala õpimotivatsiooni ja teadmiste baasi ning ebaõpilasliku käitumisega õpilased. Kõik
väljalangejad on olnud väljastpoolt tulnud õpilased. Kahe õpilase puhul tegi koolist lahkumise
otsuse lapsevanem.
6) Ainult hindele „5“ õppivaid õpilasi 10. ja 11. klassis pole, 12. klassis 2 õpilast. Hinnetele „4“
ja „5“ õpib gümnaasiumis 16 õpilast. Hinnetele „2“ ja „1“ õpivad 11. klassis pooled õpilased.
M. Murumaa: Täna näeme, et meedet õpilünkade täitmiseks on vaja rakendada. Meede hõlmab
kohustuslikku teemapõhist konsultatsiooni. Kõik õpilased seda võimalust ei kasuta, õpetajad
ootavad asjata.
Rõõmussaar: Mis edasi saab? Millal lapsevanem kaasatakse?
M. Murumaa: Klassijuhataja kaasab lapsevanema, teeme ümarlaua.
K. Palmiste: Lapsevanemal on juurdepääs Stuudiumisse, ta ju näeb kõike, mis toimub. Kes
natukenegi huvi tunneb, saab kogu informatsiooni sealt kätte.
M. Paavo: Arenguvestlustel võib õpilase motivatsioon muutuda. Lähenetakse ka väga
personaalselt, õpetaja teeb koos õpilasega plaani, millal järele vastata.

M. Mändmets: On õpetajaid, kellel tuleb tegemata töö märge Stuudiumisse ülesse kuu aega
hiljem, see on lapse suhtes ebaaus. Millal pannakse „T“, millal „!“?
Palmiste: Õppekavas on kirjas, et 5 päeva jooksul peavad olema tööd parandatud ja hinded sisse
kantud. Hüüumärgil peaks alati olema juures kommentaar. Vastamise aeg hakkab lugema siis,
kui on hinne sisse pandud.
S. Rõõmussaar: Kui järelevastamine läheb pikaks, siis jääb maha ka ülejäänud rongist.
M. Murumaa: Kodus peab ka õppima ja kinnistama. Kindlasti keeled ja reaalained, kus on vaja
isemõtlemist, analüüsimist ja arusaamist valemitest.
S. Rõõmussaar: Kas väljalangevate õpilastega tehakse vestlusi?
M. Murumaa: Juhtkonnas vestleme ja motiveerimine.
3. Arvamuse avaldamine “Otepää Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtu tingimused ja
kord“ muudatusettepanekutele
M. Murumaa esitas kaks ettepanekut:
1) Ühtlustada nii 1. klassi kui gümnaasiumisse vastuvõtmise avalduse tähtaega 2. juuliks.
2) Kümnendasse klassi saavad kandideerida õpilased, kelle põhikooli lõputunnistusel on
vähemalt rahuldavad aastahinded ning põhikooli ühtsete lõpueksamite tulemused igas aines
vähemalt pool maksimaalsest tulemusest.
Toimus arutelu erandjuhtumite üle, kus kandideerijal pole võimalik erinevatel põhjustel ühtsete
lõpueksamite tulemusi esitada.
Otsustati jätta sõnastus veel korrigeerimisele ning teha lausestuse osas eraldi elektrooniline
koosolek.
4. Personali värbamisvajadus ja hoolekogu esindaja valimine konkursikomisjoni
M. Murumaa andis ülevaate värbamisvajadusest:
Vajadus on HEV-koordinaatori, sotsiaalpedagoogi ning matemaatika, inglise keele, vene keele
ja füüsika aineõpetajate, gümnaasiumi valikkursuste õpetajate, abiõpetaja ning ukraina
õpilastele eesti keele õpetaja värbamise järele.
Ettepanek: Esitada M. Mändmets hoolekogu esindajana konkursikomisjoni.
Poolt – 6; vastu – 0; erapooletu – 0.
5. Ukrainast saabunud laste haridustee jätkamise võimalused
M. Murumaa andis ülevaate Ukrainast saabunud õpilaste teemal:
Vallast saadus info kohaselt on seitse last vanuses 9-19 aastat. Puudub info, millises koolis nad
õppima asuvad. Otepää Gümnaasiumis eesti keele õpetajate ressurssi napib niigi ja neile
õpilastele ei jaguks. Valmisolek Ukrainast tulnud noori õpetada on tingimusel, kui lisarahastuse
toel saab kaasata ka Ukrainast saabunute grupis oleva õpetaja.

6. Jooksvad küsimused
M. Murumaa:
1) Otepää Gümnaasium on valitud PISA uuringusse, mis uurib noorte teadmisi lugemises,
loodusteaduses, matemaatikas ja loovmõtlemises. Valimis 28 õpilast 8. ja 9. klassist.
2) Otepää vald ja koolid on valitud projekti „Õpetaja töö- ja palgakorralduse aluste
kaasajastamine“. Juhendmaterjal kättesaadav Haridus- ja Noorteamtei kodulehel:
https://harno.ee/sites/default/files/documents/2021-05/JUHENDMATERJAL_UUS.pdf
S. Rõõmussaar:
3) Kaaluda võiks inglise keele õpetaja värbamisel ka rahvusvaheliste projektide võimalusi
inglise keelt emakeelena rääkivate spetsialistide kaasamiseks.
4) Tagamaks hoolekogu koosolekute kvaliteetne läbiviimine võiks leida veebikoosolekutele
alternatiivsed keskkonnad, Zoomi 45 minutit ei ole piisav.
OTSUSTATI:
1. Jätta “Otepää Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“
muudatusettepanekutele sõnastus veel korrigeerimisele ning teha lausestuse osas eraldi
elektrooniline koosolek.
2. Esitada M. Mändmets hoolekogu esindajana konkursikomisjoni.
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