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Hoolekogu koosolek toimus innovatsiooniklassis.
Koosolekust võtsid osa hoolekogu liikmed Karmen Lemvald, Luule Nõmmik, Merlin Miilits,
Gerly Lehtmets, Eve Okas, Helen Arula.
Koosolekult puudusid hoolekogu liikmed Meribel Matt, Rait Pihelgas, Kärt Repnau, Pille
Selter ja Anto Rull.
Hoolekoguväliselt osales Tiina Lohur.
Päevakord:
1. Arvamuse andmine kooli palgakorralduse põhimõtete kohta
2. Motivatsioonisüsteem
3. Jooksvad küsimused
1. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevalt koostab kooli direktor palgakorralduse
põhimõtted, esitades need hoolekogule ja õpetajatele arvamuse andmiseks ning
kooskõlastamiseks kooli pidajale.
Tiina Lohur tutvustas hoolekogule Imavere Põhikooli palgakorralduse põhimõtteid.
Põhipalk on töölepingus kokku lepitud, muudetakse kahepoolselt.
Muutuvpalk koosneb lisatasudest, tulemuspalgast ja preemiast. Palgajuhendis on
kirjeldatud hüved, sh karjäärivõimalused ja töökeskkond. Hinnatakse
enesetäiendamist. Kõiki tasusid peale põhipalga makstakse eelarveliste vahendite
olemasolul.
Töökorraldus on paindlik ja arvestatakse töötaja vajadustega.
Hoolekogu arvamus: saata palgakorralduse põhimõtted kooli pidajale
kooskõlastamiseks.

2. Koolijuht Tiina Lohur soovis arutleda teemal „Motivatsioonisüsteem.“ Mis see võiks
olla? Motiveerimist vajab kogu koolipere. Taastada tuleb ehk iga nädalane
kogunemine, vahetu tunnustamine koolipere ees. Mõelda tuleb tublide laste
tunnustamisele trimestrite ja õppeaasta lõpul. Kooli töötajate ühised väljasõidud ja
üritused liidavad ja motiveerivad inimesi.

3. Jooksvate küsimuste osas tekitas enim muret matemaatika õpetaja. Lapsevanemad on
laste pärast mures, nende arvates õpetaja ei selgita piisavalt hästi, lapsed ei omanda
õpitut. Signaalid on jõudnud ka koolijuhtkonnani, matemaatika tundi on külastanud
nii õppealajuhataja kui direktor. Õpetajale on antud nii suuline kui kirjalik tagasiside
tunnis nähtust ja kuuldust. Sama õpetaja annab ka füüsika tunde, kus lastel probleeme
pole.
Hoolekogu pakkus välja kohtumise matemaatikaõpetajaga, et üheskoos lastele
murettekitavat probleemi lahendada.
Hoolekogu liikmed kurtsid, et e-kooli programmis Stuudium pole info lihtsasti leitav.
Vana e-kool meeldis rohkem. Arutelu käigus leiti, et uus keskkond vajab rohkem
sisseelamist.
Eelkool- miks seda meie kool ei paku? Direktor vastas, et tema arvates teeb lasteaed
nii head tööd, valmistab piisavalt lapsed kooliks ette, et koolil pole vajadust eelkooli
järele. Arutelu käigus jõuti järeldusele, et sügisel kooli tulev laps võiks olla
koolimajaga varem tutvunud, et ta tunneks ennast turvalisemalt ja enesekindlamalt.
Eelkooliealine lasteaialaps ei pea ilmtingimata tulema kooli töövihikuid täitma vaid
lihtsalt tutvuma ja uudistama, ennast ette valmistama kooli tulekuks.
Direktor lubas kaaluda, kas käivitada eelkool juba 2022. aasta alguses ja selles
osas algklassiõpetajatega nõu pidada.
Jõuluootusaeg- andmise ja ootuste aeg. Kool kinkis igale hoolekogu liikmele
kooli logoga tassi. Aitäh.
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