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Arutelu ja otsused:
Koosoleku algul esitas valla ehk kooli pidaja esindaja Eve Okas õienduse hoolekogu koosseisu
ja töökorra õiguslikkuse kohta. E. Okas kahtles, kas ta omab koosolekul hääleõigust. R. Tamm
kinnitas, et koolile on teatavaks tehtud Järva vallavolikogu otsus nr 4 (25.01.2018), millega
määrati valla esindajad hoolekogudesse. E. Okas märkis, et kool ei ole esitanud Järva vallale
taotlust Imavere Põhikooli hoolekogu koosseisu muutmiseks ja vallavalitsus pole vormistanud
korraldust kooli hoolekogu koosseisu kinnitamise kohta. 2017. aastal lahkusid hoolekogust T.
Vendelin ja J. Oja, asendusliikmeks valiti P. Selter. E. Okase soovil kontrolliti, kas hoolekogu
koosseis vastab endise Imavere valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökorrale
ning kas seoses koosseisu muutumisega on alust korraldada uue esimehe ja protokollija
valimine. Kuivõrd hoolekogu liikmetest asendus alla kolmandiku, puudus vajadus valida uus
hoolekogu esimees ja protokollija, ning hoolekogu on töövõimeline. Käesoleval hetkel
kuuluvad hoolekogusse haridusasutuse pidaja esindaja, õppenõukogu esindaja, kolm
lastevanemate esindajat, vilistlaste esindaja, õpilasesinduse esindaja. Hetkel puudub kooli
toetavate organisatsioonide esindaja, kuid kool tegeleb esindaja leidmisega. R. Tamm lubas
esitada vallale taotluse hoolekogu koosseisu muutmise kohta.
1. Kooli õppenõukogu on kinnitanud õppekava muudatuse 2017/2018. õppeaastaks.
Õppekava muutmise põhjuseks oli valikaine õpetaja Lili Välimäe lahkumine koolist.
Direktor Tamme hinnangul on väga väikese koormusega asendusõpetaja leidmine
võimatu, seepärast jagati liikumise valikaine tundide maht (üks tund nädalas) ümber
järgmiselt: 5. klassis vene keel, 6. klassis arvutiõpetus, 7. klassis loovtöö vormistamise
õpetus. Kooli hinnangul peetakse vene keelt raskeks ja selle omandamist on mõistlik
alustada varakult, samuti on tarvis lihvida loovtöö vormistamist (nt graafikud, analüüs).
Loovtöö on nõutav põhikooli lõpetamiseks. Kool eeldab, et õpilased teevad loovtöö
enamasti 8. klassis, seega on loovtöö vormistamise kursus 7. klassis väga asjakohane.
Endise Imavere valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord sätestab, et kooli
hoolekogu „annab arvamuse kooli õppekava ja selle muudatuste kohta enne nende
kehtestamist kooli direktori poolt“ (Imavere Vallavolikogu määrus nr 25, 25.11.2010). E.
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Okas päris, kas kool küsis eelnevalt hoolekogu arvamust õppekava muutmise kohta. Kool
seda ei teinud ja seega tehti õppekava muutmine 2017/2018. õppeaastal hoolekogule
tagantjärele lihtsalt teatavaks.

2. Alates 2017/2018. õppeaastast kehtib üldhariduskoolides üldjuhul 5 koolivaheaega.
Haridus- ja Teadusministeerium soovitab koolidel järgida ministri kehtestatud vaheaegu.
See võimaldab paremini korraldada õpilastele ja õpetajatele suunatud üritusi ning on
oluline peredele puhkuse planeerimiseks. Kuigi koolidele on seadusega jäetud võimalus
ministri määratud aegadest erinevalt koolivaheaegu kehtestada, tuleks seda teha siiski
kaalutletult ja põhjendatud juhtudel. Järva maakonnas leidub nii 4 kui ka 5 vaheajaga koole.
R. Tamm märkis, et pole teada, kas Järva vald teeb otsuse kõikide ühendvalla koolide
vaheaegade suhtes. Järva ühistranspordikeskus, kes korraldab koolibussiliiklust, on
kindlasti huvitatud ühtsetest vaheaegadest maakonnas. Direktor märkis, et Imavere koolil
ei ole mõjuvat põhjust kehtestada erinevaid vaheaegu.
Hoolekogu otsus: toetada viie koolivaheaja kehtestamist Imavere Põhikoolis alates
2018/2019. õppeaastast.

3. Muude küsimustena arutati:
Digiõppevahendite kasutamine
P.Kotka küsis, kas õppetöö mitmekesistamiseks saaks kasutada senisest enam digiõpet ning
kuidas aitab õppetööle kaasa Miksikese keskkond.
Arutelu: Miksike on pigem toetav keskkond, õpetajad ei kasuta Miksikest teadmiste
hindamisel. Kooli esindajad möönsid, et õpetajatele tuleks korraldada digiõppetunde.
Vajalik oleks konsulteerida haridustehnoloogiga, kes õpetab kasutama ja valmistama
digitaalseid õppevahendeid ja/või -keskkondi. Piisab, kui vallas oleks üks haridustehnoloog,
kes toetab kasutajaid, st õpetajaid. R.Tamm lisas, et koolis on ellu kutsutud digiplaani
koostamise töörühm, mille liige ta ka ise on. Kavas on korraldada IKT küsitlus 6. ja 9. klassi
õpilastele ja vanematele, mis peaks toimuma selle aasta veebruaris-märtsis.
Kehaline kasvatus 2. trimestril
P.Kotka: Seoses õpetaja haigusega on ära jäänud kehalise kasvatuse tunnid alates
9.jaanuarist (siiski on toimunud mõned asendustunnid). Mida on kool ette võtnud, et
lapsed saaksid end kehaliselt arendada? Juba mõnda aega on kena lumi maas, võiks
korraldada kas või talispordipäevi. Kas ühendvald võiks aidata määrata asendusõpetajat
valla koolidesse?
Arutelu: Haigestunud kehalise kasvatuse õpetaja teatab oma puudumisest nädala kaupa ja
seepärast on keeruline korraldada asendustunde. Alates 22. veebruarist kuni kehalise
kasvatuse õpetaja tervenemiseni annab osaliselt suusatunde R.Tamm. Vald lükkas
terviserajale sisse klassikalise suusaraja, mis aga pole eriti kvaliteetne, sest terviserada jäi
suvel hooldamata. Veel arutleti selle üle, milline on Imavere Spordiklubi roll õpilaste ja
spordilembide talviste tegevuste toetamisel ning kas Imavere võimlale saaks leida
intensiivsemat kasutust.

Kooli tegevuse kajastamine kooli kodulehel
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P.Kotka: Kooli kodulehel ei ole viimastel kuudel peaaegu üldse kirjutatud koolis toimunud
ja/või õpilastega seotud sündmustest.
Arutelu: Kool püüab edaspidi rohkem kajastada õpetajate ja õpilaste tegevusi kooli
veebilehel.
Turvakaamerad
E.Okas: Olles tutvunud hoolekogu varasemate protokollidega, jäi silma, et hoolekogu on
aastaid arutanud turvakaamerate küsimust. Miks on koolil vaja turvakaameraid ning miks
taotleb kool nende paigaldamist oma eelarvevahenditest? Koolil puudub piiratud ala,
koolimaja ümbrus on valla territoorium. Kool võiks esitada vallale põhjendatud avalduse
avaliku territooriumi jälgimiseks ja turvamiseks.
Arutelu: R.Tamm selgitas turvakaamerate vajalikkust ja kooli kogemusi kurikaelte
tabamisest kaamerate abil. 8 aastat tagasi osteti sponsori abiga koolimajale
turvakaamerad. Spordihoonele saadi kaamerad spordiklubi projektiga. Katmata jäi
rahvamaja ja koolimaja esine ala. Külarahvas kurdab, et koolimaja ees kogunevad õhtuti
kambad, lõhutakse pudeleid ja reostatakse. E.Okas märkis, et videovalve kasutamine peaks
olema kogukonna huvi ning vallale tuleks esitada sellekohane ettepanek. Turvakaamerate
paigaldus võiks tulla kõne alla koos Tuljaku tee ja Saarekuusiku valgustuse rajamisega.
Hoolekogu otsus: kooliümbruse turvalisuse tagamiseks esitada Järva vallavalitsusele
ettepanek vaadata üle olemasolevad ja paigaldada puuduvad turvakaamerad, nii et
videovalvega oleks kaetud kogu kompleks aadressil Kiigevere tee 5, Imavere küla.

Toetus koolile valla eelarvest
E.Okas informeeris hoolekogu, et vald on plaaninud eraldada koolile 10 000 eurot koolimaja
renoveerimiseks ja katuseakna vahetuseks ning 4000 eurot soojasõlme korda tegemiseks.
R.Tamm märkis, et hoolekogu peaks üle vaatama kooli arengukava. Vajalik oleks lähiaastail
teostada garderoobi remont koos täieliku sisustuse vahetamisega ning põrandakütte
paigaldusega, samuti tuleks muuta klassiruumide akustikat kaja vähendamiseks. E.Okas
märkis, et paljude vabariigi koolidega võrreldes on Imavere koolimaja siiski kena ja täiesti
korralik. Vaid fuajeesse võiks garderoobi remondi järel tulvata rohkem päevavalgust.
Lõiminguõpe
M.Miilits palus täpsustada lõiminguõppe sisu ja edenemist Imavere koolis. M.Reinpõld
nimetas sellel õppeaastal läbi viidud ja tulekul projekte (kodunduse ja inglise keele lõiming
8.klassile; maisipõllul orienteerumine 2. ja 5. klassile, kus lõimitud loodusõpetus,
inimeseõpetus, kehaline kasvatus, meeskonnatöö; ajalugu ja kirjanduse lõiming 9.klassile;
liiklusõpe, kus lõimitud matemaatika ja inimeseõpetus). R. Tamm märkis, et Soomes
kasutatakse lõimingut usinalt I ja II kooliastmes. Märtsis ootab Imavere kool
lõimingueksperti rääkima õpetajatele lõimimise kogemustest. Veel nimetati lõimingu
kontekstis keskkonnalabori projekti Põltsamaa ÜGs, kuhu Imavere kool on kaasatud, kuid
mille kohta puudub hetkel täpsem info. P.Kotka tegi ettepaneku kajastada lõiminguõppe
käiku kooli veebilehel.
Õpilaste riietus koolis
E.Okas märkis, et mõned lapsevanemad kurdavad osade laste sobimatu riietumisviisi üle
koolis. Kohalviibijad olid üksmeelel, et piduliku sündmuse puhul tuleks rõhutada piduliku
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riietuse tähtsust ja lapsi tunnustada, samuti tuleks teha riietumiskasvatust nii koolis kui ka
kodus. Komme kõndida koolimajas sokkides tuleb õpilaste sõnul lasteaiast, aga see tava
võiks koolis muutuda.
Jõulupidu
M.Miilits kirjeldas oma muljeid kooli jõulupeost. Hoolekogu tegi ettepaneku, et järgmisel
jõulupeol võiks lauad saalist välja jätta ning seada toolid traditsiooniliselt ritta, et kõik
osalejad ja külalised mahuksid istuma.

Margit Reinpõld
Hoolekogu esimees

Pille Kotka
Protokollija
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