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Osavõtjad: hoolekogu liikmed Silvi Männik, Gunnar Roov, Jelena Fjodorova, Raimo Vavilov,
Ando Källo, Merle Maimjärv-Mirka, Jekaterina Skvortsova (õpilasesinduse asendusliige)
Kutsutud: Kunda ÜG õppealajuhataja ja direktori kohusetäitja Jelena Botškova, haridus- ja
kultuurinõunik Moonika Mägipõld, kooli sotsiaalpedagoog Veronika Annus
Koosolekut juhatas Meelis Einstein, protokollis Tiina Vanatoa.
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1. Hariduslike erivajadustega õpilastele koostatud õppekava heakskiitmine
KUULATI: Kunda ÜG õppealajuhatajat Jelena Botškovat
Meie koolis õpib praegu 8 lihtsustatud õppekaval olevat õpilast. 30. septembrist, s.o tänasest
on koolis avatud kaks LÕKi liitklassi: 3.-5. klass ja 6.-9. klass. Nende klasside õpilased
hakkavad õppima riiklikus õppekavas kehtestatud nõuete järgi. Klassides õpetavad
sotsiaalpedagoog Veronika Annus ja Kairi Press. Vastav kvalifikatsioon on olemas Mare
Linal, kes on läbinud 320-tunnise täiendkoolituse, kuid Mare Lina töötab logopeedina nii
koolis kui ka lasteaias. 160-tunnine erivajadusega õpilastega töötamise täiendkoolitus on
mitmel õpetajal, kuid kõik töötavad täiskoormusega. Kairi Pressil ei ole samuti nõutavat
kvalifikatsiooni.
Silvi Männik: Mare Lina on lasteaias väga vajalik spetsialist, kuna valdab nii vene kui ka eesti
keelt.
Meelis Einstein: Seega on mõttekas kuulutada konkurss ikkagi eripedagoogi leidmiseks.
Veronika Annus: Olen nõus töötama LÕK-klassi õpetajana ainult niikaua, kuni vastavalt
seadusele kuulutatakse välja konkurss ja võetakse tööle uus õpetaja, sest oma töö kõrvalt ei

ole võimalik seda ametikohustust täita. LÕK-õpilaste eest maksab riik suuremat pearaha ja
vastava neile sobiva õppekava täitmist nõuab ka seadus.
OTSUSTATI: Kiita heaks lihtsustatud õppekavale määratud õpilastele koostatud õppekava.
Haridusnõunik Moonika Mägipõld otsib kahe nädala jooksul seadusliku aluse lihtsustatud
õppekavaga klasside õpetajate konkursi korraldamiseks. Seejärel kuulutatakse välja avalik
konkurss. Järgmise aasta eelarves kajastada lihtsustatud õppekavaga klasside rahastamine.

2. Gümnaasiumi õppekava heakskiitmine
KUULATI: Kunda ÜG õppealajuhatajat Jelena Botškovat
Gümnnaasiumi õppekava pole valmis, seda ei saa veel vastu võtta.
Tiina Vanatoa: Reaalne koostöö Haljala Gümnaasiumiga ei toimi. Praegu õpivad meie koolist
Haljalas ainult neli 12. klassi noormeest 3-D modelleerimist. Kuna haridusministeerium
kaotas suvel gümnaasiums kolme õppesuuna nõude, siis peab ka meie kool gümnaasiumiosa
õppekava üle vaatama ja otsustama, missugused valikained jätta, otsima võimalusi palgafondi
kokkuhoiuks. Näiteks võib õpetada koos 12. ja 11. klassis majandust. Gümnaasiumiastme
õpetajate koosolek toimus eelmisel nädalal, tegelikult pidanuks see olema juba augustis.
Praegu käib töö sellega, et esitatud valikkursustest peavad õpilased valima teatud arvu ja
rühm avatakse siis, kui selle aine soovijaid on vähemalt 12. Kohustuslikd valikkursused, mida
õpivad kõik klassi õpilased, on eelkõige eksaminained, seega eesti keel, inglise keel ja
matemaatika. Kokku peab gümnaasiumi lõpuks õpilasel olema vähemalt 96 kursust, neist 69
on riikliku õppekava kohustuslikud kursused.
Jelena Fjodorova: Linna arengukavas on kirjas, et koolil on reaalsuund. Kuidas on koolis
tagatud, et see koolis nii on? Kas kool tagab kvaliteetse hariduse?
Tiina Vanatoa: Kõik õpilased õpivad laia matemaatikat, st 14 kohustuslikku kursust, lisaks on
kaks matemaatika valikkursust. Reaalsuunda toetab näiteks ka kursus „Loodus, tehnoloogia ja
ühiskond“.
Meelis Einstein: Uus õppekava on siis koostamisel, initsiatiiv on tulnud n-ö altpoolt.

OTSUSTATI:
Jätkata kooli õppekava koostamist. Hoolekogu arutab gümnaasiumi õppekava 4. novembril.

3. Põhikooli õpilaste arvu suurendamine üheks õppeaastaks konkreetses klassis. Alus: PGS
paragrahv 26, lõige 3
KUULATI: õppealajuhatajat Jelena Botškovat

9. klassis õpib 25 õpilast, seadus lubab põhikooli klassi 24 õpilast. Rohkem tohib klassis
õppida lapsi siis, kui on tagatud tervisekaitse- ja ohutusnõuded.
OTSUSTATI:
Lubada 2013/2014. õa-l suurendada 9. klassi õpilaste arv 25-ni.

4. Arengukava 2015-2020 ettevalmistamine
KUULATI: õppealajuhatajat Jelena Botškovat
Arengukava on koostamisel. Hoolekogu abi on vaja valdkonnas „Ressursside juhtimine“,
mille juht on Jaak Jalakas, töörühma kuuluvad veel Tiina Vanatoa ja Gunnar Roov.
Veronika Annus: Vana arengukava on suur mull. Arengukava peab lähtuma kohalikest
oludest ja olema eelkõige koolijuhi nägemus kooli arengust. Direktor valib meeskonna, kes
arengukavaga tegeleb.
Moonika Mägipõld: Tegelikult oleks pidanud uut arengukava tegema juba paar aastat tagasi.
Jelena Fjodorova: Linna arengukava on koostanud Tiina Vilu, kes on väga asjalik ja
kompetentne inimene. Tema võiks aidata ka kooli arengukava koostada.
Merle Maimjärv-Mirka: Sellesse tuleks kaasata ka lapsevanemd, võiks kasutada eelmise
õppeaasta lastevanemate ümarlaual välja toodud mõtteid.
OTSUSTATI:
Oodata ära uus direktor, kes hakkab juhtima arengukava koostamist. Moonika Mägipõld
teavitab linnapead hoolekogu otsusest paluda spetsialisti abi ja võtta ühendust Tiina Viluga.
Arengukava koostamisse kaasata ka lapsevanemad.

5. Hoolekogu tööplaan 2013/2014 (esitatud lisas)
OTSUSTATI:
Kinnitada hoolekogu 2013/2014. õa tööplaan.

6. Kooli eelarve, investeeringud
KUULATI: õppealajuhatajat Jelena Botškovat
Kooli eelarvet veel pole, seda ei saa praegu arutada.
Ando Källo: Oktoobris tuleb linna eelarve esimene lugemine. Urmas Lepik on esitanud
asutuste viimaste aastate eelarvete tabelid. Need on kindlasti olemas ka kooli kohta.

Tiina Vanatoa: Kui oktoobris on eelarve esimene lugemine, siis peab kooli eelarve ju ka
mingil moel valmis olema.
Moonika Mägipõld: Minu teada on rahandusosakonna juhataja Urmas Lepik kohtunud
kõikide asutuste juhtidega.
Jelena Botškova: Oleme kohtunud ja eelarvet arutanud.
Tiina Vanatoa: Kuni meil direktorit pole, võiks eelarve koostamisel abiks olla haridusnõunik.
Moonika Mägipõld: Olen kooli asjadega palju tegelenud ja aidanud õppealajuhatajat.
OTSUSTATI:
Pöörduda Urmas Lepiku poole ja lasta tal esitada kooli 2014. a eelarve, samuti kolme viimase
aasta eelarve ja selle täitmise tabel, mis tuleb edasi saata hoolekogu liikmetele. Jätkata tööd
eelarve koostamisel ja arutada eelarvet hoolekogu 4. nov koosolekul.

7. Kooli informatsioon ja muud küsimused


Meelis Einstein: Koolis on praegu palju pingeid, mis tulenevad sellest, et koolil pole
direktorit ega toimivat juhtkonda.

Veronika Annus: Kuidas on kool jõudnud sellesse olukorda, et juhte pole? Miks ei kuulutatud
kohe välja uut konkurssi, kui esimene konkurss oli luhtunud?
Jelena Fjodorova: See polnud tõesti läbipaistev ja jättis väga halva mulje. Ka õppealajuhataja
konkurss oleks tulnud välja kuulutada.
Meelis Einstein: Meelike Abroiga muutus Henry Kallastel koostöö ebarahuldavaks. H.
Kallaste ütles, et saab olemasoleva meeskonnaga kooli juhtimisega hakkama. Henry
Kallastega polnud rahul eelkõige tööandja, seega linnapea. Suvel H. Kallaste lahkus töölt.
Esimesel konkursil ei sobinud kolmest direktorikandidaadist keegi. Mina ise koolijuhi
valimise koosolekul ei osalenud, kuid tutvusin kõikide kandidaatide paberitega ja sobivat
tõesti polnud. Valimise komisjoni kuulusid linnapea, linnasekretär, linna volikogu esimees,
õpetajate esindaja. Peeti mõistlikuks oodata ära kohalike omavalitsuste valimiste tulemused,
siis võib vabaneda inimesi, kes sobiksid direktoriks.
Moonika Mägipõld: H. Kallaste oli meil tööl kaks õppeaastat. M. Abroi ja H. Kallaste
koostöö ei sujunud. H. Kallaste ei kuulutanud õppealajuhataja konkurssi välja. Kallaste
lahkumist ei taha kommenteerida ega „musta pesu pesta“. Henry Kallaste kirjutas
lahkumisavalduse juuli alguses, uue direktori konkursil osales kolm kandidaati, kellest ükski
ei sobinud. Uut konkurssi kohe välja ei kuulutatud, sest kaheldi, kas kohe tulevad uued
tugevad kandidaadid.

Merle Maimjärv-Mirka: Kuidas on võimalik, et selline olukord üldse tekkis? Kas ja kes
teostab direktori tegevuse üle järelvalvet? Kui jaanuaris tulid välja esimesed arved ja
direktoriga sel teemal vesteldi, siis miks lasti tal endiselt kontrollimatult tegutseda?
Meelis Einstein: Linnapea on direktori otsene ülemus. Kallastet otseselt varguses ei
süüdistata. Tema puuduseks olid ebakorrektsus rahaasjades, missioonitunde puudumine,
passiivsus. Mina ei näinud ka põhjust teda toetada.
Tiina Vanatoa: Kuidas sai kujuneda selline olukord, et koolil pole palgaraha ega
majandusraha?
Ando Källo: Direktor ostis kooli tööle tulles palju asju, näiteks arvuteid, elektroonilise tahvli
jm, millele eelarves katet ei olnud, aga arved jõudsid linnavalitsusse alles tagantjärele,
esimese tööaasta jaanuaris. Uue eelarveaasta rahadest tuli tasuda eelmise aasta ostude eest.
Moonika Mägipõld: Kallaste esitas kõik arved hiljem.
Jelena Fjodorova: Miks lasti direktoril niisama ära minna, kui finantsdistsipliini oli rikutud?
Kooli GPS jäigi kadunuks. Teen ettepaneku teha politseile avaldus ja võtta H. Kallaste
vastutusele.
Moonika Mägipõld: Väidetavalt unustas Kallaste GPSi bussi. Kallastele on linnapea teinud
ettekirjutuse.


Gunnar Roov: Kooli võimla olukord on väga halb, see hallitab ja on tervisele ohtlik.

Ando Källo: Volikogus kanti ette, et see probleem on lahendatud.
(Hoolekogu liikmed tutvusid võimla olukorraga.)


Merle Maimjärv-Mirka: Kooli kodulehelt on raske leida just olulist infot. Dokumendid
võiks olla sorteeritud teema järgi (avaldused eraldi jne). Kas kodulehel on arendaja,
kes võiks sellega tegeleda? Või saab seda teha kodulehe haldaja?

Tiina Vanatoa: Õpilased on kurtnud, et ei leia hästi üles kohustusliku kirjanduse teoste
nimekirja.
Jelena Botškova: Augustis lõppes tööleping uue kodulehekülje koostajaga.
Merle Maimjärv-Mirka: Hoolekogu liikemetel peaks olema oma list, kus saaks infot vahetada.


Jelena Fjodorova: Linna arengukavas on sees õpilaskodu. Kas selle järele on vajadust?

Tiina Vanatoa: Viimastel aastatel pole gümnaasiumiossa väljastpoolt Kundat õpilasi tulnud.
Merle Maimjärv-Mirka: Õpilaskodu võivad vajada ka põhikooli õpilased, kellel pole kodus
soodsat õpikeskkonda. Kas on vaja taotleda linnalt kasvataja kohta?

OTSUSTATI:







Korraldada uus direktori
konkurss ja peale direktori leidmist vajadusel ka
õppealajuhataja konkurss. Vaadata üle kandideerimise tingimused, dokumentatsiooni
osas teeb eeltöö M. Mägipõld.
Võimla kohta teha kirjalik järelpärimine linna ehitusnõunikule. Olukorrast teavitada
ka linnapead ja küsida kooliarsti seisukohta hallituse mõju kohta õpilaste tervisele.
Vastutaja Jelena Botškova
Uurida vajadust õpilaskodu järele.
Paluda kooli infojuhil Ülle Juuse-Tumakul asutada hoolekogu liikmete list.
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