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ARUTATI JA OTSUSTATI:

1.Valmisolek uueks õppeaastaks 2018/2019 – Olev Saluveer

Olev Saluveer tegi ülevaate uue õppeaasta eesmärkidest ja plaanidest. Ülenurme 
Gümnaasiumiga liitus sel õppeaastal 7 uut õpetajat, koolis õpib 1009 last. Kooli moto – õpi 
ja arene – tunnistati üksmeelselt igati sobivaks iseloomustamaks Ülenurme Gümnaasiumi. 
Otsus:  läbi arutatud ja heaks kiidetud

2.Üldhariduskooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord – Olev Saluveer

Aluseks Kambja Vallavalitsuse määrus, 13.sept.2018. Hoolekogu liikmete valimisel lähtutakse               
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahvis 73 sätestatust. Käsitle  ka hoolekogu töökorda ja 
protokollimist. Olev Saluveer teatas hoolekogu liikme Julia Ratmanova soovist loobuda hoolekogu 
tööst seoses lapse kooli lõpetamisega. Tutvusta  uut hoolekogu liiget Saskia Mürki.

Otsus:  läbi arutatud ja heaks kiidetud

       3.   Õpilaste arv klassides – Olev Saluveer

Olev Saluveer tõi välja erinevate kooliastmete lõikes õpilaste arvu klassides. Selgus, et 
osades klassides on õpilaste arv suurem lubatust. Hoolekogu arutas ja jõudis otsusele.
Otsus:  nõusolek suurendada õpilaste arvu antud klassides 1e, 2b, 3c, 3d, 3e, 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 6b, 
6c, 7a, 7c, 9a, 9b ja 9c pgs § 26 lõige 3 alusel.

PGS § 26. Põhikooli õpilaste arv klassis ja õpperühmas
(1) Klassi täitumuse ülemine piirnorm põhikoolis on 24 õpilast.
(3)Kooli pidaja võib erandjuhul direktori e epanekul ja hoolekogu nõusolekul suurendada õpilaste 
arvu üle käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piirnormi üheks õppeaastaks konkreetses klassis 
juhul, kui kõik tervisekaitse- ja ohutusnõuded on täidetud.

4.   Avaliku konkursi läbiviimise korra kehtestamine – Olev Saluveer
Aruta  avaliku konkursi läbiviimise korda, konkursi väljakuulutamist erinevatele ame kohtadele, 
kandidaa de hindamise ja otsuse tegemise korda. 

Otsus: Kehtestada Ülenurme Gümnaasiumi avaliku konkursi läbiviimise kord PGS §74 lõige 6 
alusel

5.Arutelu liikluskorralduse ja bussiliikluse teemal
Seoses lastevanemate pöördumisega kooli hoolekogu poole bussiliikluse paremaks korraldamiseks ja
liiklusohutuse tagamiseks laste kooli tulekul-minekul, arutas hoolekogu antud küsimust ja jõudis 
ühisele mõ ele kutsuda kokku teema arutamiseks koosolek.

Otsus: kutsuda kokku koosolek, kus oleks esindatud Kambja Vallavalitsuse ja Maanteeame  
esindaja, kes annaksid vastused lastevanematele antud probleemi lahendamise osas.
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