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Kuressaare Gümnaasiumi
Hoolekogu koosolek
PROTOKOLL NR.2
Kuupäev: 08.01.2013
Koosoleku algus: 17.30
Koosoleku lõpp: 20.25
Koosoleku juhataja: Terje Nepper
Koosoleku protokollija: Laura Oolup
Koosolekul osalesid hoolekogu liikmed:
Merle Vaha, Helina Laidla, Terje Nepper, Tiina Talvi, Malle Tiitson, Ave Jõgi, Laura Oolup,
Jane Kaju, Anti Toplaan, Raimond Kannik, Ursula Rahnik, Anu Lomp, Gert Tammel
Puudus:
Kristel Salumaa
Kutsutud külalised:
Toomas Takkis, Tiiu Smidt, Tiia Leppik, Margit Düüna, Anu Saabas, Maidu Varik
Päevakord:
1. Uued hoolekogu liikmed
2. Olukorrast koolis ja uuest haridusreformist:
ülevaate annavad direktor Toomas Takkis, õppealajuhatajad Maidu Varik ja Anu Saabas,
Huvikool Inspira tegevusest Tiia Leppik, Koolituskeskus Osilia tegevusest Margit Düüna,
haldusjuht ja söökla juhataja Tiiu Smidt.
3. Kooli uue arengukava koostamisest – Maidu Varik
4. Hoolekogu 2013 tööplaani koostamine
5. Hariduse kvalieedist KG-s – plaanitav küsitlus
6. Liiklusohutus ja liikluskorraldus KG ümbruses
Otsustati:
Terje Nepper tutvustab päevakorda ja hoolekogu kinnitab päevakorra ühehäälselt.
Kõigil kooli esindajatel palutakse oma ettekande lõpus teha ettepanekuid, kuidas saab
hoolekogu olla toeks ja milliseid teemasid sooviksid näha nemad hoolekogu tööplaanis.
1. 17.12.2012 valiti uuteks hoolekogu liikmeteks Ursula Rahnik 1.-3 klasside ning Anu Lomp
7.-9.klasside lastevanemate esindajateks.
2. Tiiu Smidt andis ülevaate, mida on juba koolis tehtud ja mis veel plaanis. Nimelt on kooli
ümber uued katendid pandud, 70% klassiruumidest on varustatud projektoritega, samuti osteti
uued aeroobikamatid ja suusavarustust on täiendatud. Oluline on ka see, et koolisööklas on
teatud ajal päevas (üldiselt poolest päevast) võimalik tasuta süüa saada.

Plaan on kooli ümbrusesse veel lillepeenraid juurde teha, lisada istmeid koridoridesse ning
jalgrattahoidlaid juurde muretseda. Suvel planeeritakse renoveerida võimla lage.
Probleemiks on koolivara hoidmine õpilaste poolt, eelkõige kapid ning koolisöökla seadmed
vajaksid uuendamist. Hoolekogu liikmed püüavad läbi lastevanemate esindajate selgitustööd
teha. Toomas Takkis lisas, et enamus lapsi suhtub koolivarasse siiski hoolivalt.
Õppelajuhataja Anu Saabas tegi kokkuvõtte eelmise õppeaasta põhjal põhikooli tulemustest,
võimalustest ja edukusest. Nimelt 1. klasse ei hinnata enam numbriliselt, rakendus kujundav
hindamine. Seetõttu on ka vaba tunniressurss, mis toetab võimetekohast arendamist. Osaleti
2012 aasta PISA testis. Samuti õppeaastal 2011/12 toimus ainetevaheline lõimumine, näiteks
üritustes, võistlustes. Eelmisel aastal lõpetas 97% õpilastest rahuldava tulemusega ning
üheksanda klassi lõpueksamite keskmine hinne oli 4,0. Samuti rõhutas õppelajuhataja, et lapsele
on oluline kodune töö-/päevaplaan ning silmaringi laiendamine, näiteks käia mõnes huvitavas
muuseumis või loomapargis, mis aitab kaasa eelkõige edukaks õppetööks.
Anu Saabase kõne ajal arenes arutluse käigus välja hoolekogu liimete poolt, et kooliolümpiaadid
võiksid õpilaste soovil tagasi tulla, mitte et oleks ainult otsene minek maakonna olümpiaadidele
nagu on tänavusel õ-a.
Tiia Leppik tutvustas huvikool Inspirat. Ta rääkis, et on olemas avatud ja koolisisesed ringid,
mille nimistu suurte valikuvõimalustega on üleval KG kodulehel. Seal toimub ka elektrooniline
registreerimine ringidesse ning vanematel on võimalik näha ka ringipäevikut, et kui palju tema
laps on käinud tundides kohal.
Leppik märkis, et hoolekogu saaks aidata, kui pakuks välja uusi huvitavaid ringe ning ka
õpilasesindus saaks uurida õpilaste käest, missugused ringid neile meeldiksid.
Margit Düüna rääkis koolituskeskusest Osilia, mille eesmärgiks ongi siis koolitada inimesi
paljudel erinevatel aladel. Koolituskeskus on seotud veel paljude projektidega, näiteks
integratsiooni- ja loodusharidusprojektid. Ning hoolekogu saaks omalt poolt aidata luua
lastevanemate koolitust.
Toomas Takkis andis teada, et koolis on õpetajate puudus ning seetõttu toimub praegu konkurss
matemaatika ja klassiõpetajate leidmiseks.
Tiina Talvi rääkis haridusreformist ning ütles, et see suurendaks koolide autonoomiat, samuti
tooks kaasa palgatõusu.
Tekkis arutelu ja hoolekogu liikmed on seisukohal, et ei poolda põhikooli ja gümnaasiumi lahku
löömist eraldi koolidesse.
3. Kooli arengukava koostamisest rääkis Maidu Varik. Tema sõnul on selleks vastav komitee
ning ka hoolekogu valis hiljem enda esindajaks arengukava komisjoni Anu Lomp’i. Täpsemalt
on võimalik kooli arengukava, selle kohta ettepanekuid esitada ja arvamusi lugeda
veebileheküljelt: arengukava.webnode.com.
4. Otsustati, et hoolekogu hakkab koos käima iga 2 kuu tagant, seega järgmised koosolekud
toimuvad 12. märtsil 17.30 ja õppeaasta viimane koosolek on 14.mail algusega 17.30. Järgmisel
õppeaastal toimuvad hoolekogu koosolekud septembri keskel ja novembri keskel.
Igal koosolekul annaks Tiina Talvi, kui linnavalitsuse esindaja, ülevaate kooliga plaanitavatest
muudatustest omavalitsuse tasandil. See hoiaks hoolekogu liikmed kursis ja vajadusel oleks
võimalus aegsasti sekkuda.
5. Hoolekogu plaanib küsitluste koostamist, et saada tagasisidet nii õpilastelt kui ka
lastevanematelt, tuues välja kooli plussid ja miinused. Vastutavaks isikuks määrati Helina

Laidla. Küsitlust aitavad läbi viia kõik valitud hoolekogu lastevanemate ja õpilaste esindajad.
Küsitlus koostatakse lühike ja keskendub põhiliselt kahele teemale - kooli mainele ja hariduse
kvaliteedile läbi lastevanemate ja laste arvamuste. Küsitluse valmimise tähtaeg on 29. jaanuar
ning tulemused on olemas järgmiseks koosolekuks 12. märtsiks.
Hoolekogu liikmed leiavad, et küsitluse tulemusel tekib hea võimalus tublisid pedagooge välja
tuua ja tunnustada.
6. Terje Nepper andis lühikese ülevaate linnainsener Madis Piheli seisukohtadest.
Ülekäiguradade praegune asukoht on tingitud eelkõige liiklusohutusest. Hoolekogu koostab
põhjendatud argumendid, miks nähakse ülekäiguradade asukohtade muutmist Kaevu ja Nooruse
tänava ning Talve ja Jaama tänava ristmikul. Piisava liiklusohutuse tagamiseks Nooruse ja
Kaevu tänava ristmikul näeb hoolekogu ainukese võimalusena bussipeatuse nihutamist
ristmikust kaugemale. Otsustati teha uued joonised ja määrati vastutajad, tähtaeg 12.märts.
Malle Tiitson koostab ettepanekud ja joonised Kaevu ja Nooruse tänava ristmikule.
Merle Vaha koostab ettepanekud ja joonised Jaama ja Talve tänava ülekäigurajale.
KG Hoolekogu esimees Terje Nepper esitab need linnavalitsusse.
7. Seoses KG 35. juubeli tulekuga määrati hoolekogu poolt Terje Nepper KG 35.
Juubelikomisjoni.
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