Kuressaare Gümnaasiumi
hoolekogu koosolek

PROTOKOLL NR.3
Kuupäev: 12.03.2013
Koosoleku algus: 17.30
Koosoleku lõpp: 20.55
Koosoleku juhataja: Terje Nepper
Koosoleku protokollija: Laura Oolup
Koosolekul osalesid:
1.Merle Vaha
2. Helina Laidla
3. Terje Nepper
4. Tiina Talvi
5. Malle Tiitson
6. Ave Jõgi
7. Laura Oolup
8. Jane Kaju
9. Anti Toplaan
10. Ursula Rahnik
11. Anu Lomp
12. Gert Tammel
13. Kristel Salumaa
Puudus: Raimond Kannik
Külalised:
1. Tiiu Smidt
2. Maidu Varik
3. Anu Saabas

Päevakord:
1. Olukord koolis ja II veerandi õpitulemused – M. Varik
2. II veerandi õpitulemused – A. Saabas
3. Linnavalitsuse plaanid hariduse vallas – T.Talvi
4. Küsitluse kokkuvõtted – H. Laidla
5. Liikluskorralduse muutmisest kooli ümbruses – T.Nepper
6. Kooli Arengukava komisjoni tööst
7. Koolivorm – L. Oolup
8. KG 35. Juubel – T.Nepper
9. Hoolekogu liikmete telefonide nr avaldamine

Otsustati:
1. Koolis on toimunud 2 kuuga väga palju (Solistica; kaheksandike suusalaager; Inspira
kooride kontsert; 3 õpilast vabariigis olümpiaadis; Eesti Laulul osales 11. klassi õpilane Grete
Paia, samuti KG vilistlased Teele Viira, Tuuli Rand, Priit Uustulnd; Playback; EKSL
võimlemisfestivalil laureaaditiitel jms). Kool tunnustab võimalikult palju õpilasi, kes on
midagi saavutanud mingil alal või kooli esindanud.
Olümpiaadi tulemuste suhtes on KG ja SÜG võrdsuse suunas minemas. Enam ei valda ainult
üks kool esikohti. Kuigi oleneb, millise aineolümpiaadiga tegu on.
Õpitulemuste koha pealt esineb mitterahuldavaid hindeid kõige rohkem matemaatikas, millele
järgnevad ajalugu, füüsika, inglise keel. Eriti peab pöörama tähelepanu matemaatika suunas,
sest antud ainega on väga suured pobleemid ning seetõttu võiks teha matemaatika ümarlaua
ning üheskoos leida lahendusi, kuidas selles valdkonnas õpitulemusi parandada. Siiani
otsitakse matemaatikaõpetajat ning pakuti välja, et pensionile jäänud matemaatikaõpetajad
võiksid anda konsultatsiooni tunde.
Positiivne on, et põhjuseta puudumisi on keskelt läbi vähenenud 5,0 tundi õpilase kohta.
2. II veerandil olid tulemused põhikoolis väga positiivsed. I-III kooliastme puhul õpivad üle
poolte õpilaste neljadele ning viitele.
Kõige rohkem mitterahuldavaid tulemusi esineb matemaatikas, eelkõige III kooliastmel.
Tutvustati ka individuaalplaani järgi õppimist, kui õpilane saavutab mitterahuldavaid
tulemusi.
3. KG-sse tuleb sügisel 4 esimest klassi, hetke seisuga 110 õpilast. SÜGis ja Vanalinnas
avatakse seevastu ainult 2 esimest klassi.
Kuna 1. septembril 2013 kuulutatakse välja Kuressaare kesklinnas koolirahu, siis toodi väja
koolivägivalla probleem, mis tuli välja Noortekogu ühise arutelu tulemusena. Kuid seevastu
oleks vaja otsest teavet, kui kriitiline olukord siiski koolis on. Oldi mures ka väiksemate
õpilaste sõnavara ja käitumise pärast ning seetõttu püstitatigi küsimus, kuidas lahendada
koolivägivalla küsimust. Pakuti välja moodus, et gümnaasiumi õpilased kujuneksid
mentoriteks väiksematele, Hea käitumise kuu.
Tiina Talvi andis teada ka seda, et 8. mail on lühendatud koolipäev, kuna õpilastele tehakse
ajalooline seiklusmäng. KG aktsepteeris antud mõtet, sest see on õppekavaga seotud.

4. Küsitluse kokkuvõte – vastajaid 331, kellest 198 õpilased.
Õpilased olid kooliga valdavalt rahul. Õpimeetodid on sobivad, võimalus aktiivne olla koolis,
head sportimisvõimalused (tervisepargi ning ujula olemasolu).
Kooli maine – kaasaegne, usaldus suur, toit on väga maitsev ning kooli tugisüsteemide
olemasolu on positiivne.
Matemaatika õpetamine vähendab kooli head mainet. Kuigi öeldi, et KG-st tulevad
lennukamad õpilased.
Õppetöö korraldus on samuti hea, sest võlgnevusi saab näiteks pikaajaliselt tasuda. Kooli
juhtkonna otsuste suhtes oldi positiivsed, kuid tundidest oodatakse rohkem loovust. Sooviti ka
koolivormi (eelkõige lapsevanemad).
Info liikumine on samuti hea: kiire, võimalused olemas. Öeldi aga, et kooli kodulehel on info
leidmine keeruline.
Koostöö klassijuhatajaga on meeldiv, kuigi erandeid on. Aineõpetajaid, kes on kohe eriliselt
silma jäänud, toodi väga palju välja, kuid siiski kõige suuremaks probleemiks on
matemaatika.
Samuti pakuti välja ringid, mis võiksid olemasolevaile lisaks tulla. Tiia Leppik andis kirjaliku
vastuse, et nende suhtes juba töö käib.
Kõigi nimeliste vastajate vahel loositi välja ka Arensburg Hotel ja Spa kinkekaardi võitja,
kelleks osutus Ülle Pint.
Küsitluse tulemused avaldatakse peagi ka kodulehel täpsemalt, millega tegeleb Helina Laidla.

5. Plaanid ja soovid linnavalitsusele esitatud. Liikluskorralduse muutmine kooli ümbruses
tuleb linnavalitsuse liikluskomisjonis arutellu 27. märtsil. Parkla ja kõnniteede ehitus võib
tulla tegemisele juba sellel aastal.

6. Valiti ühehäälselt uus hoolekogu esindaja arengukava koostamise töögruppi ning selleks sai
Merle Vaha.
7. Laura Oolup viis läbi küsitluse õpilaste seas, kas soovitakse koolivormi või mitte, koos
põhjendustega. Vastajaid oli 150, kellest 103 olid tüdrukud ning 47 poisid. Peamiselt olid
vastajateks 9.-12. klass, kuigi küsitlus oli tervele kooli õpilaskonnale avalik. 75% vastanutest
ütles kindla ei, põhjendades, et see käiks kooli põhitõdede vastu (eelkõige mõeldi silmas
„vabadust“). Samuti vastati, et KG-sse tuldigi just seetõttu, et siin pole koolivormi, ei piirata
seetõttu õpilaste võimalust eneseteostuseks. Samas aga mainiti mitmeid kordi, et ollakse
tüdrukute riietumise pärast mures. Seetõttu öeldi, et põhikoolil isegi võiks olla distsipliini
pärast koolivorm, kuna aga seda ei öelnud enamus, siis otsustati, et kool võiks määrata ainult
piirangud riietumise osas, et mis on vastav koolis käimiseks, sealjuures mitte aga piirata
õpilaste loomingulisust selles osas. Taheti, et aktustel või mõnel muul esinduslikul üritusel
kannaksid õpilased tekleid ja kui on nõutud must-valget riietust, siis seda tingimust ka
täidetakse.

Samas vastati, et kui minnakse kooli esindama kuskile, ollakse väga nõus kandma kooli
sümboolikaga riietust. Seetõttu esinduslikeks puhkudeks võiks siiski vastav vorm olla.
Seetõttu otsustatigi, et koolivormi õpilastele ei tule, sest kui nemad ei soovi, siis ei saa seda ka
peale suruda. Kuid teatud näidised kooli sümboolikaga esemetest tellitakse ära, sest õpilased
andsid küsitluses mõista, et kui oleks võimalus osta taolisi esemeid, siis nii mõnigi kord, kas
või igapäevaselt kooliski, ollakse nõus neid kandma. Hoolekogu leidis, et võiks koostada
Kuressaare Gümnaasiumi hea riietumise tava.

8. 22.06.2013 KG 35.juubel. Terje Nepper kui juubeli korralduskomisjoni liige rääkis, et
tööülesanded ja selleks vajalikud töögrupid on loodud ja tegutsevad iseseisvalt, ühine
ülevaade hetkel puudub. Kava on paika pandud, kuid esinejaid pole veel kinnitatud. Nepper
teatas, et plaanitakse koostada vilistlaste meililist ja meedias KG.35 kajastamine, et info
jõuaks võimalikult paljude vilistlasteni.
Teatati, et otsitakse toitlustajat ning ka filmimeest, kes oleks nõus jäädvustama ning hiljem
monteerima ja avalikustama KG 35. juubeli tähistamise.

9. Võeti vastu otsus, et ollakse nõus avaldama telefoninumber hoolekogu kontaktide hulka
kooli kodulehel. Toodi välja ka, et KG õpilasesinduski võiks avaldada oma kontaktandmed
kooli kodulehel.
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