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Kuressaare Gümnaasiumi
hoolekogu koosolek
PROTOKOLL NR.5

Kuupäev: 17.09.2013
Koosoleku algus: 17.30
Koosoleku lõpp: 20.00
Koosoleku juhataja: Terje Nepper
Uueks protokollijaks valiti: Anu Lomp
Koosolekul osalesid:
1.Anu Lomp
2. Helina Laidla
3. Terje Nepper
4. Tiina Talvi
5. Malle Tiitson
6. Ave Jõgi
7. Laura Oolup
8. Kristel Salumaa
9. Anti Toplaan
10. Ursula Rahnik
11. Raimond Kannik
12. Merle Vaha
13.Jane Kaju
Külalised:
1. Inge Jalakas, Huvikool Inspira juhataja
2. Maidu Varik, õppealajuhataja
3. Anu Saabas, õppealajuhataja
4. Tiiu Smidt, haldusjuht
Päevakord:
1. Inspira plaanidest – uus juht Inge Jalakas;
2. Olukorrast koolis – Õppealajuhatajad Maidu Varik, Anu Saabas;
3. Linnavalitsuse plaanidest hariduse vallas –Abilinnapea Tiina Talvi;
4. Laiendatud hoolekogu koosolek oktoobris;
5. Jooksvad teemad.
1. Inspira plaanidest – Inge Jalakas
Inspira uus juht tutvustas osalejatele huvikooli uusi plaane ja uudiseid.
Välja toodi:
• Hakkab toimima linna uus, ühtne ringidesse regustreerumise süsteem ID-kaardiga;
• Ringid on kõik hästi täitunud;

•
•
•
•

Kõik juhendajad said soovitud arvu tunde;
Liitunud on kaks uut juhendajat – tantsuõpetaja ja korvpallitreener;
Suur huvi on lasteaia gruppide ja esimese kooliastme ringide suhtes;
Probleemideks on juhendajate koolituseks ja soovitud palgatasemeks vahendite
leidmine.

2. Olukorrast koolis – Õppealajuhatajad Maidu Varik, Anu Saabas
Maidu Varik rääkis gümnaasiumi taseme tulemustest ja kooli üldistest plaanidest.
Välja toodi:
• Kool võib riigieksamite tulemustega vabariigi tasemel üldjoontes rahul olla (vabariigis
59-s koht), eriti head tulemused matemaatikas – 24-s tulemus;
• Õpilaste arv koolis võrreldes eelmise aastaga on kasvanud;
• Avati kolm 10-ndat klassi, kokku 84 õpilast;
• Kooli arengukava on ooteseisundis võimalike koolireformiga kaasnevate muudatuste
tõttu, peagi saadetakse projekt tutvumiseks Linnavalitsusele;
• Plaanis on arendada andekate õpiabi, et ka tublimate tulemustega õpilased saaksid
tuge arenguks;
• Hoogustatakse kolleegilt kolleegile õpetamist;
• Oluliseks peetakse partnerlust ja koostööd lapsevanematega.
Anu Saabas rääkis alg- ja põhikooli taseme tulemustest 2012/2013 õppeaastal
Välja toodi:
• Üldine õppeedukus 98,5%;
• 4-5-lisi 53,3%;
• Puudumiste arv on veidi kasvanud;
• Avati neli esimest klassi;
• Veidi on muudetud esimese klassi töörutiine, pikendades tundidevahelist vaba aega;
3. Linnavalitsuse plaanidest hariduse vallas –Abilinnapea Tiina Talvi
Teemad:
• Kiusamisest vaba kool ja koolirahu, ülevaade tegevustest ja plaanidest;
• Kuressaares kolme kooli peale 1937 õpilast;
• Üle aegade väikseim 10-ndate klasside koosseis- 134 last, koolides kokku 6 klassi;
• KG-s seitse uut õpetajat;
• Valminud on KG võimla heliisolatsioon;
• Ehitamisel on parkla, mis peaks parandama liiklussituatsiooni kooli juures. Peale
liikluskorralduse lõplikku valmimist võiks õpetajad oma klassides selle üle tutvustada.
• Huviharidus läheb linnas ühtsesse registrisse.

4. Laiendatud hoolekogu koosolek oktoobris
Otsustati: Laiendatud koosolek koos klasside lastevanemate esindajatega kutsuda kokku
15.10 kell 17:30. Kõiki klasside esindajaid varakult informeerida.
5. Jooksvad küsimused
• Õpetajate poolt tõstatati üles küsimus suhtumisest e-sigaretti, kuna koolis on ette
tulnud selle tarvitamise juhuseid.
Otsustati: teha kooli juhtkonnale ettepanek lisada täiendavalt kooli kodukorda punkt, mis
keelustab e-sigareti kooli toomise ja selle seal kasutamise. Praegune tubakatoodete
keelustamise punkt ei lahenda olukorda kuna kõik e-sigaretid ei sisalda tubakat.
•

Küsimusele ujula duširuumide veeprobleemid kohta vastas kooli haldusjuht, et need
on saanud lahenduse.

•

Arutleti teema üle, miks 7-9 kl puhul loobus kool töövihikute ostust. Abilinnapea
soovitas koolil teemaga tema poole pöörduda.

•

Kooli kõrval oleva parkla ehitus lõpeb paari nädala pärast. Uus ülekäigurada tuleb
kõige kitsamasse osasse. Hoolekogu soovi ülekäigurada tuua Kaevu tänaval teisele
poole Nooruse tänavat ei rahuldatud kuna vastuolus liiklusseadusega, võimalus uuesti
arutlusele võtta. Hoolekogu liikmed leiavad, et uus lahendus on juba praegu parem ja
ootame lõpliku tulemuse ära, seejärel otsustame.
Laura Oolup andis ülevaate kuhu on jõutud koolivormi aruteluga ja teatas, et kuna
õpilasesindus ei ole veel täielikult koos, siis arutatakse seda teemat taas septembri
lõpus õpilasesinduse uue koosseisu koosolekul. Hea riietumise tava koostamine jääb
ka septembri lõppu.
Kooli haldusjuht Tiiu Smidt andis ülevaaate söökla töö korraldustest ja probleemidest.
Terje Nepper teatas, et tegeleb koos Ursula Rahnikuga lähemal ajal edasi vilistlasfondi
teemadega.

•

•
•
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