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ÜLENURME GÜMNAASIUM 

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

Ülenurme 14.07.2016 nr 41 

Algus kell 15.00, lõpp kell 16.20. 

Juhatas: Ants Lubi. 

Protokollis: Kaire Roonurm. 

Osa võtsid: Kristi Kull, Ants Lubi, Karin Peda, Kaupo Piirsalu ja Kaire Roonurm. 

Puudusid: Helle Kont, Tiina Kärner ja Pilleriin Vesi. 

 

Koosolekust võtsid osa: Ülenurme Gümnaasiumi direktor Olev Saluveer, õppealajuhataja 

Merje Aavik ja õppealajuhataja Maili Mesipuu ning 8c klassi lapsevanemad Ragne Kärner-

Neevits, Tuulike Patrael, Helen Tammeleht ja Diana Videršpan. 

Puudus: Maia Uibo (haige).  

 

Koosolek toimus: Ülenurme Gümnaasiumi suures majas. 

PÄEVAKORD  

 

1. Lastevanemate pöördumine – Ants Lubi  

 

  

KUULATI: 

A.Lubi – Ülevaade 8c klassi lastevanemate pöördumisest.  

vt Lisa 1 Lastevanemate pöördumine (lisatud protokollile). 

Antud pöördumises paluvad lapsevanemad Ülenurme Gümnaasiumi juhtkonnal leida 

koostöövõimalus õpetaja Maia Uiboga 2016/2017 õa, et õpetaja jätkaks 9c klassijuhataja ja 

geograafiaõpetajana.  

Praeguseks on teada taustainfo, mis on eelnenud antud pöördumisele 

vt Lisa 2 „Taustainfo“ (lisatud protokollile); 

8c klassi õpilaste pöördumine  

vt Lisa 3. Õpilaste pöördumine (lisatud protokollile); 

õpetaja M.Uibo avaldus 

vt Lisa 4 Avaldus_M.Uibo_04.07.16 (lisatud protokollile). 

Sõna võtsid: 

O.Saluveer – Ülevaade taustainfost.  

Ülenurme Gümnaasiumis on 1,0 ametikoht geograafiaõpetajale. M.Uibo teavitas 27.06.16 

kooli direktsiooni, et soovib uuest sügisest hakata tööle osalise koormusega. Sellest lähtuvalt 

peaks sügisest töötama koolis kaks osalise koormusega õpetajat. Direktsioon ei näe võimalust, 

kuidas aineõpetaja ja klassijuhataja oleks koolis vaid ühel päeval nädalas. M.Uibo teavitas ka 
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lapsevanemaid Stuudiumi kaudu, et ta lahkub koolist. Seepeale esitasid 30.06.16 tulevase 9c 

klassi lapsevanemad kooli direktorile pöördumise, et M.Uibo saaks siiski sügisest jätkata.  

01.07.16 kohtusid M.Uibo ja kooli direktsioon. Kokkulepet ei saavutatud. Seejärel pöördusid 

tulevase 9c klassi lapsevanemad Ülenurme Vallavalitsuse, Ülenurme Gümnaasiumi hoolekogu 

ja Maavalitsuse Haridusosakonna poole. 

04.07.16 esitas M.Uibo kooli direktorile avalduse, et soovib sügisest osalist koormust. 

06.07.16 saatsid tulevase 9c klassi õpilased oma arvamusavaldused, miks peaks M.Uibo 

jääma nende klassijuhatajaks. 

08.07.16 kohtusid M.Uibo ja kooli direktsioon uuesti. Kokkulepet ei saavutatud. 

13.07.16 saatis M.Uibo direktorile e-maili, et on haiguslehel ja ei osale ka 14.07.16 kooli 

hoolekogu koosolekul. 

Direktori poolt pakutud lahendus on, et M.Uibo jätkab 2016/2017 õa jätkuvalt täiskohaga.   

 

R.Kärner-Neevits – Lastevanemate ettepanek on, et õpetaja saaks sügisest jätkata 0,5 

ametikohaga. 

A.Lubi – Kas põhjuseks on 0,5 kohaga mujal töötamine? 

R.Kärner-Neevits – Ei oska öelda. 

O.Saluveer – Me ei saa koolis lubada kahte 0,5 kohaga õpetajat. 

K.Piirsalu – Kõik on kokkuleppe küsimus. Võttes aluseks M.Uibo 04.07.16 avalduse, siis 

soovib õpetaja töötada ainult klassijuhatajana. 

M.Mesipuu – Kuidas me saame klassijuhataja kätte, kui klassiga on probleemid? Seda eriti 

lõpuklassis. Kui õpetaja on koolis väikese koormusega, siis peavad ülejäänud just temast 

sõltuma.  

K.Peda – Tulevane 9c klass on tõesti problemaatiline klass. Seetõttu peab klassijuhataja 

olema koolis ja kättesaadav iga päev. Kes peaks tegelema klassijuhataja tööga koolis 

igapäevaselt? Ettepanek on, et M.Uibo jätkab veel ühe õppeaasta klassijuhataja ja 

aineõpetajana. 

H.Tammeleht - Mida arvas õpetaja ise, kas ta siiski jätkab koolis veel ühe õppeaasta? 

M.Mesipuu – Viimaseks jutuks oli, et õpetaja välistab lahkumisavalduse. 

K.Piirsalu – Koolil tuleb mõelda ka ettepoole – mis saab siis, kui lahkumissoov tekib 

õppeaasta keskel. 

M.Aavik – Osalise koormusega töötades tuleb mõelda, et on järelvastamised, mis on pärast 

tundide lõppu. 

K.Piirsalu – Praegu on lastevanemate huvi eelkõige klassijuhatajas, mitte ainealane. 

A.Lubi – Ei ole põhjust karta, et uus klassijuhataja on kehvem. 

R.Kärner-Neevits – Minu lapsele on viimased aastad väga hästi mõjunud, et klassijuhatajaks 

on olnud just M.Uibo. 

A.Lubi -  Kui palju on nädalas klasssijuhatajatunde? 

M.Mesipuu -  Otseselt tunde ei ole, see töö on pidev. 

O.Saluveer – Praegu sõltub kõik M.Uibost. Täna teda siin ei ole. Praegu töötab õpetaja 

täiskohaga edasi. 

A.Lubi – Lisaks peavad ka õpilased aru saama, et kui kirjale alla kirjutada, siis ei saa lähtuda 

emotsioonist. 

M.Aavik – Siin on lapsevanema roll, et juhendada, millal kirjale allakirjutada. 

K.Piirsalu – Praegu tuleb M.Uibo 04.07.16 avaldus ära menetleda. 

R.Kärner-Neevits- Veel maikuus oli meil M.Uiboga kokkulepe, et septembris tuleb lapsed 

kokku võtta ja rääkida lõpetamisest. 

K.Kull – Praegu on M.Uibol endal tervis kehv ja ta peabki osalise tööajaga töötama. 

K.Piirsalu – See oleks vajalik teada, kas tal on tervise tõttu soov töötada osalise tööajaga. 

M.Mesipuu – Tore, et teie, lapsevanemad, olete oma laste eest väljas. 
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M.Aavik – Kas lastevanematele sobiks, et klassijuhataja oleks koolis ainult kaks tundi 

päevas? Klassijuhataja peab olema kättesaadav kogu õppepäeva jooksul. 

H.Tammeleht – Aga kui õpetajal on põhjuseks tervis? 

M.Aavik – Siis tullakse vastu. 

H.Tammeleht – Põhjus, miks lapsevanemad toimetama hakkasid oli M.Uibo kiri Stuudiumis, 

et ta lahkub. 

A.Lubi – Kui vaadata viimast järelvalve akti tõlgendust M.Uibo poolt, siis lähtub, et ta on 

kooli suhtes vaenulik ja järeldab, et koolis on kõik halvasti.   

H.Tammeleht – Mis järelvalve aktis on? 

M.Aavik – Üks ettekirjutus ja neli ettepanekut. Ülenurme Gümnaasiumi temaatilise järelvalve 

õiend on avalik dokument. 

 

S o o v i t u s: 

Hoolekogu kuulas ära lastevanemate, direktori ja õppealajuhatajate ülevaated ja seisukohad. 

Lähtudes õpilaste seisukohast on õpetajal mõistlik jätkata 9c klassijuhataja ja 1,0 

ametikohaga aineõpetajana. Töölepinguid sõlmib ja muudab kooli direktor. 

 

 

Uut koosoleku aega kokku ei lepitud. 

 

Ants Lubi Kaire Roonurm 

Juhataja Protokollija 

 

 

 


