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Kuupäev: 11.02.2014 
Koosoleku algus: 17.30 
Koosoleku lõpp: 20.20 
 
Koosoleku juhataja: Terje Nepper 
Koosoleku protokollija: Anu Lomp 
 
Koosolekul osalesid hoolekogu liikmed: 
1. Terje Nepper 
2. Helina Laidla 
3. Malle Tiitson 
4. Merle Vaha 
5. Tiia Leppik 
6. Anu Lomp 
7. Laura Oolup 
8. Eve Tuisk 
9. Jane Kaju 
10. Kairit Lindmäe 
 
Puudusid: Raimond Kannik, Ave Mägi, Ave Jõgi, Kristi Sillart  
 
Külalised: 
1. Maidu Varik, õppealajuhataja 
3. Anu Saabas, õppealajuhataja 
4. Helen Maasik, lapsevanem 
5. Eliis Paimre, lapsevanem 
6. Evelin Tasa, lapsevanem 
 
Päevakord: 

1. Olukorrast koolis – Koolijuht Toomas Takkis 
2. Linnavalitsuse plaanidest hariduse vallas – Haridusosakonna juht  Tiia Leppik 
3. II veerandi õpitulemused – õppealajuhatajad Anu Saabas ja Maidu Varik 
4. Hoolekogu küsitlus 
5. Jooksvad küsimused 

*Arengud koolirõiva teemal  
*Kooli kodukord 
*2014.a tööplaan  
*1.klasside vahetunnid 
*Ratastoolis kooli pääsemine 
 

            Kuressaare Linnavalitsuse korraldusega nr.69 28.01. 2014 on hoolekogu liikmed vahetunud, 
tutvustati uusi liikmeid. Kinnitati ühehäälselt koosoleku päevakord. 
 
 



1. Olukorrast koolis – Terje Nepper, Maidu Varik 

Käsitletud teemad: 
• Kuna Toomas Takkis ei saanud ise koosolekul osaleda, siis andis ta ülevaate koolis 

toimunud tegevustest, koolis toimunud ning toimuvatest üritustest kirjalikult, mille 
kandis ette hoolekogu esimees Terje Nepper. 

• Õppealajuhataja Maidu Varik andis lisaks ülevaate saabuvatest üritustest. Lisaks 
rääkis ta õpetajate külaskäigust Viljandi Riigigümnaasiumisse, Võru Kreutzwaldi 
Gümnaasiumisse ja Valga Põhikooli, kus vaadati erinevaid võimalikke stsenaariumeid 
koolivõrgu arendamisel. 
 

2. Linnavalitsuse plaanidest hariduse vallas – Haridusosakonna juht  Tiia Leppik 

Tiia Leppik andis ülevaate koolide rahastamisest, mille puhul klasside rahastamiselt on üle 
mindud õpilasepõhisele pearahale. Õpilaste arvu aluseks võeti seis 01.11.2013. Raha jagamise 
olukorra on teinud see keerukamaks ja reaalset palgatõusu õpetajatele rahaliselt sellega ei teki.  
Summad on jaotatud väga konkreetselt lahtritesse ja suuri muudatusi seal teha ei saa. Küsimus 
on koolidevahelises jaotuses. Riigi surve on riigigümnaasiumide loomisele. 
Esimesi klasse avatakse uuel õppeaastal kaheksa, neist neli Kuressaare Gümnaasiumis. Kooli 
valiku puhul on eelistatud lapsed, kelle õed-vennad õpivad või vanemad töötavad konkreetses 
koolis ja lisaks elukoht kooli piirkonnas. 
Arutleti hoolekogu küsitlusse riigigümnaasiumile hinnangu andmise küsimuse vajalikkusest. 
Leiti, et küsimus tuleb sisse jätta. 
 
3. II veerandi õpitulemused – õppealajuhatajad Anu Saabas ja Maidu Varik 

Õppealajuhataja Maidu Varik andis ülevaate gümnaasiumi osa õpitulemustest. Võib 
rõõmustada, et olümpiaadidelt on häid tulemusi, mis on paremad kui eelnevatel aastatel, on 
mitmeid kohti esikolmikus. Tipud, kes häid kohti saavutavad on koolis olemas. 

Õppealajuhataja Anu Saabas kinnitas oma ülevaates, et põhikooli tulemuste osas väga suuri 
muutusi ei ole. 25% õpilastest on hariduslike erivajadustega – nt. logopeed või õpiabi. Hea on 
see, et gümnaasiumi õpilased on hakanud väiksematele tegevusi korraldama, mida peaks 
kindlasti jätkama. Koostöö lapsevanematega on klassidel väga erinev ja sageli sõltub see 
õpetaja aktiivsusest ning tahtest. Põhikoolis on üks koolikohustuse mittetäitja, kellele on 
määratud tugiisik ja üks probleemne õpilane, kes vahepeal mujal õppis, on tagasi ja eriõppel. 
  
Arutleti olümpiaadidel osalemise teemat ja arutleti, kuidas lapsi paremini selleks motiveerida. 
Hoolekogu ettepanek: 

• Olümpiaadidel osalevaid lapsi võiks nende lisatöö eest premeerida täiendava hindega 
ja vabastada ``töö kooli heaks``tundide tegemisest kooli esindamise eest. 
 

4. Hoolekogu küsitlus 
Hoolekogu küsitlusest võeti välja küsimused golfi ja karjääriõppe kohta, kuna need hetkel 
osaliselt ei toimi. Sisse jäeti küsimus hiina keele õppimisvõimaluste kohta. Täiendati 
infoga küsimust riigikooli osas ja lisati küsimus koolivelskri töö kohta. Täiendatud 
küsitlus saadetakse lähiajal üle vaatamiseks kõigile hoolekogu liikmetele ja kooli 
juhtkonnale. 



5. Jooksvad küsmused 
• Koolirõivas 
Hetkel koolirõiva osas arengud puuduvad, näidised on välja valimata ja uusi kujundusi ei ole 
tellitud. Laura Oolup osaleb 12.02  õpilaskogu koosolekul, kus arutatakse edasi kooli „Hea 
riietumise tava“ dokumendi hetkeseisu.  
Hoolekogu ettepanek: Jätkata „Hea riietumise tava“ koostamisega ja jõuda lõpptulemuseni. 
Tellida koolirõiva kujundused ja näidised. Teemat arutatakse uuesti järgmisel koosolekul. 
 
• Kooli kodukord 
Kooli kodulehel on endiselt üleval vana kooli kodukord ja hoolekogu muudatusettepanekud 
septembrist e-sigari ja muus osas kajastamata. Kooli juhtkond lubas lähiajal kodukorra 
kodulehel uuendada. 
 
• Hoolekogu tööplaan 
Kuna 14.10.14 on Kuressaares Estonia teatri suur balletietendus, kus ilmselt soovivad osaleda 
ka paljud hoolekogu liikmed ja lapsevanemad, siis muudeti oktoobri laiendatud koosoleku 
päevaks 07.10.2014. 
 
• 1.klasside vahetunnid 
Terje Nepper teatas talle mitmelt lapsevanemalt ja õpetajalt saabunud info, et on probleem 
1.klasside vahetunniga. Kuna kõik neli paralleeli on ühes koridoris, on palju lärmi, korda 
tagada keeruline ja osad õpilased pelgavad klassidest välja tulla. Õpetajate sõnul on lapsi, kes 
soovivadki vaheajal vaikselt klassis olla ja oma mänge mängida. Anu Saabas teatas, et see 
olukord on koolile samuti uus, kui kõik neli esimest klassi on koos. Põhjuseks on suurem 
koridor, kus neil oleks vabam liikuda ja paindlikum päevakava, millal õpetajal on õigus ise 
reguleerida vaheaegu õppetöös. Kõik klassid võiksid käia päeva jooksul väljas jalutamas, 
mida sageli siiski ei tehta. 
Hoolekogu ettepanek:  
Kutsuda kokku 1.klasside lapsevanemad, klassijuhatajad ja õppealajuhataja Anu Saabas, et 
koos arutada, kui suur see probleem on ja kuidas lahendada. Hoolekogu esimees saadab 
hoolekogu 1.-3 klasside lapsevanemate esindajale Kristi Sillart`ile hoolekogu ettepanekud. 
 
• Ratastoolis kooli pääsemine 
Õpetajalt saadud info põhjal selgub, et hetkel ei ole võimalik ratastoolis inimesel kooli 
pääseda. Probleem ei ole suur, kuid aeg-ajalt vajadus olemas. 
Hoolekogu ettepanek: 
Kooli juhtkonnal kaaluda võimalust kaldtee ehitamine võtta tulevikuplaani.  

Järgmine hoolekogu koosolek 15.aprill 2014. 
 
 
 
Koosoleku juhataja     Protokollis 
Terje Nepper                                                             Anu Lomp 
 


