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PROTOKOLL NR.4 
 

Kuupäev: 14.05.2013 

Koosoleku algus: 17.30  

Koosoleku lõpp: 19.40 
 

Koosoleku juhataja: Terje Nepper 

Koosoleku protokollija: Laura Oolup 

 

Koosolekul osalesid: 
1.Anu Lomp 

2. Helina Laidla 

3. Terje Nepper 

4. Tiina Talvi  

5. Malle Tiitson 

6. Ave Jõgi 

7. Laura Oolup 

8. Jane Kaju 

9. Kristel Salumaa 

10. Anti Toplaan 

11. Ursula Rahnik  

12. Gert Tammel 

 

Külalised: 
1. Toomas Takkis 

2. Kaja Puck 

 

 

Puudus: 
1. Raimond Kannik 

2. Merle Vaha 



Päevakord: 
1. Olukord koolis – Toomas Takkis 

2. Liikluskorraldus 

3. Tiina Talvi sõnavõtt 

4. Koolivägivald – Kaja Puck 

5. Tunnustamine, tänamine 

6. KG hea riietumise tava 

7. Koolitus 

8. Inspira uuring – Kristel Salumaa 

9. KG 35. juubel 

 

Otsustati: 

 
1.Koolis on kõik stabiilne, probleeme pole. Kõige rohkem puudumisi esineb põhikoolis c-

klassides. Gümnaasiumis on see probleem suurem ning eelkõige tekitab muret olukord, et 

põhjuseid mõeldakse usutavalt välja. 

Samuti on leitud 1 matemaatika õpetaja ning suvel toimub võimla renoveerimine. 

 

2. Suvel  hakatakse rajama tervisepargi juurde parklat ning Kaevu tänaval olev ülekäigurada 

ja bussipeatus tõestetakse ümber. Hoolekogu soovib, et ehitus oleks valmis 01.septembriks 

2013. Talve tn ristmiku ümberkorraldus lükati tagasi, kuna vastasel juhul oleks läinud 

liikluseeskirjadega vastuollu. 

 

3.Linna juubelinädalaga seoses korraldati õpilastele fotokross, millest võttis osa 49 klassi 5.-

11. Klassidest ning sellega seoses tehti kokku 400 fotot. KG 11c klass saavutas antud 

võistluses teise koha. Samuti toimus Noortebändide festival. 

Tiina Talvi teatas, et võeti vastu ranitsatoetus ehk 100 eurot hakatakse andma lapse kohta. 

Välja on kuulutatud ka  stipendiumi konkursid: Aasta Gümnasist ja Kaunite Kunstide 

stipendium. 

Lõpetuseks ütles ta, et linna arengukavas on projektipõhine kooli staadioni ehitus ning 

personali palkade suurenemine. 

 

4.Kaja Puck nentis, et kiusamine esineb ja sellega tegeletakse. Kuid, et seda vähendada, peab 

sellega süstemaatiliselt tegelema ning kõik peavad seda endale teadvustama. Terve kool peab 

võtma ühtse seisukoha, et kiusamise suhtes kehtib nulltolerants. 

Koolivägivallaga seoses on toimunud ümarlaudu, lastevanemate koosolekuid, klassides 

ümarlaudu, avaldatud artikleid lehes, vägivallavaba koolipäev. 

Kuressaares kuulutatakse 1.septembril Kuressaare keskväljakul ka koolirahu välja. 

Hoolekogu liikmed saavad aidata klasside esindajate kaudu info kogumisel, küsida ning 

uurida, kas kiusamine esineb, kes seda põhjustab jms. Tegelevad lastevanemate esindajad 

Ursula Rahnik, Helina Laidla, Anu Lomp ja Merle Vaha. 

 

5. Hoolekogu küsitluses kolme enim kiidetud õpetajat tänatakse ja tunnustatakse koolijuhi 

vastuvõtul, mis toimub 10. juunil. Hoolekogu tänukirjad kujundas Gert Lutter. 

 

6. Sügiseks tellitakse näidiseks kooli sümboolikaga olevaid riideesemeid. Kooliaasta algul 

(septembri lõpus hiljemalt) võiks korraldada moeshow,  kuidas stiilselt koolis käia, 

missugused riided oleksid vanuseastmeti sobivad. Vastutab Laura Oolup. 

Hea riietumise tava koostamine anda Õpilasesinduse käsutusse, tähtaeg  30.09.2013.a. 



 

7. Helina Laidla osaleb koolitusel, kus kujundav hindamine peateemaks ning teeb seejärel 

kokkuvõtte sellest, mida seal räägiti. Kokkuvõte saadetakse hoolekogu listi lähiajal. 

 

8. Inspira uuringust võttis osa 267 inimest. Enamus neist olid seotud huvitegevusega. Öeldi, et 

info levik selle kohta on  piisavalt hea, kuid väga vähe loetakse sellest Meie KG-st.17.maini 

oodati ettepanekuid parimate ringijuhtide väljaselgitamiseks.Inspira huviringide aktus on 23. 

ja 28. mail.  

Tehti ka ettepanek, et huvikoolide vahel võiks olla suurem koostöö, et ei esineks dubleerimist. 

 

9. Juubeliga soses on võimalik tellida KG-teemalist maakonnalehe lisalehte.  

Plaanis teha Vilistlasfond, kuhu vilistlastel on võimalik teha rahalisi annetusi. Hoolekogu jääb 

ilmselt fondi haldama, kõigilt oodatakse ettepanekuid fondi eesmärkide osas. 

Vilistlasfondi loomise eest hoolitsevad Ursula Rahnik ja Terje Nepper. 

 

 
 

 

 

Terje Nepper 

Laura Oolup 

Tiina Talvi  

Malle Tiitson 

Ave Jõgi 

Merle Vaha 

Jane Kaju 

 

 

 

 

Helina Laidla 

Anti Toplaan 

Raimond Kannik 

Kristel Salumaa 

Ursula Rahnik 

Anu Lomp 

Gert Tammel 

 


