Kuressaare gümnaasiumi
hoolekogu laiendatud koosolek
PROTOKOLL NR. 6

Kuupäev: 15.10.2013
Koosoleku algus: 17.30
Koosoleku lõpp: 19.30
Koosoleku juhataja: Terje Nepper
Koosoleku protokollija: Anu Lomp
Koosolekul osalesid hoolekogu liikmed:
1.Anu Lomp
2. Helina Laidla
3. Terje Nepper
4. Tiina Talvi
5. Malle Tiitson
6. Ave Jõgi
7. Kristel Salumaa
8. Raimond Kannik
9. Merle Vaha
10.Laura Oolup
Kohal viibinud lastevanemate esindajate nimekiri on lisatud protokollile eraldi dokumendina.
Külalised:
1. Toomas Takkis, koolijuht
2. Maidu Varik, õppealajuhataja
3. Anu Saabas, õppealajuhataja
Päevakord:
1. Olukorrast koolis – koolijuht Toomas Takkis;
2. Kokkuvõte Kuressaare gümnaasiumi hoolekogu tööst 2013.aastal - hoolekogu esimees
Terje Nepper
3. Kuressaare gümnaasiumi arengukava 2013-2016 - õppealajuhataja Maidu Varik
4. Muud küsimused
1. Olukorrast koolis – Toomas Takkis
Käsitletud teemad:
• Toomas Takkis andis ülevaate, mis muutus kooli hoolekogu õigustes ja kohustustes
tänavu sügisest seoses muudatustega põhikooli ja gümnaasiumiseaduses.
• Plaanis on jätkata kujundava hindamise koolitusi lapsevanematele, sihtgrupiks
esimesed klassid. Lisaks käivitub õpetajate grupp.
• Kuna 2% koolitusraha on koolilt ära võetud, siis toimub sel õppeaastal õpetajate
koolitamine kooli sisemiste ressursside abil. Käivitub “Õpetajalt-õpetajale” programm.
Kõik ainekomisjonid teevad koolis sisekoolitusi, see toimib hästi kuna õpetajad

•
2.

usuvad oma kolleege ja kuulavad neid meelsasti. Plaanis on sari erinevaid üritusi
erinevates valdkondades, iga koolituse läbimine annab õpetajale vastava tunnistuse.
Uued õpetajad on hästi sisse elanud.

Kokkuvõte Kuressaare gümnaasiumi hoolekogu tööst 2013.aastal - hoolekogu
esimees Terje Nepper
Välja toodi järgmist:
• Hoolekogu praegune koosseis tegutseb alates 2013. aasta jaanuarist;
• Hoolekogu käib regulaarselt koos iga kahe kuu järel;
• Kõik hoolekogu koosolekute protokollid on üleval kooli kodulehel, sealt leiab ka kõigi
hoolekogu liikmete kontaktid, ootame lahkelt lapsevanemate ettepanekuid ja mõtteid;
• Kõigi hoolekogu koosolekute kaks kohustuslikku teemat on olnud alati olukord koolis
ja Kuressaare linna plaanid haridusvaldkonnas;
• Peale igat õppeveerandit on kuulatud ülevaadet õppetulemustest ja võimalusel
võrreldud ka naaberkooli SÜG-iga.
• Aasta algul korraldati kooli õpilaste ja lapsevanemate seas küsitlus kooli maine ja
õppekvaliteediga rahulolu teemadel;
• Küsitluse tulemusel tunnustati parimaid õpetajaid koolijuhi vastuvõtul 10.juunil –
Tunnustatud said õpetajad Sirje Mehik, Gabriel Sepp ja Ülle Jasmin;
• Küsitluse tulemused näitasid üldiselt kõrget rahulolu ja kooli head mainet (90%).
Küsitluse kokkuvõte on üleval ka kooli kodulehel Hoolekogu tegemiste all;
• Põhiprobleemidena koorusid küsitlustulemustes välja matemaatika ainega toimetulek
ja vähesel määral ka koolikiusamine, neid teemasid käsitleti koosolekutel
põhjalikumalt;
• Planeeritud on teha küsitlusest traditsioon ja korraldada see edaspidi iga kalendriaasta
alguses veebruar-märts;
• Hoolekogu aitas kaasa liikluskorralduse paremale lahendusele kooli juures Kaevu ja
Nooruse tänava rist on saanud turvalisema lahenduse ja kohe valmib uus parkla;
• Õpilaste seas viidi läbi koolivormi teemaline küsitlus, mis andis tulemuseks selle
vastaste osakaalu 75%;
• Õpilaskogule seati ülesandeks koostada hoolekogu ettepanekul KG hea riietumise
tava;
• Kooli juhtkonna poolt on luba tellida kooli sümboolikaga vormirõivaste näidised;
• Septembris on tehtud kooli juhtkonnale ettepanek täiendada kooli kodukorda e-sigareti
keelustamiseks;
• Arutati 7-9 kl töövihikute tellimise teemat;
• Loomisel on vilistlasfond edukate ürituste, õpilaste ja õpetajate toetamiseks. Eesmärk
on see käivitada 2013. aasta lõpuks.

3.

Kuressaare Gümnaasiumi arengukava 2013-2016

Õppealajuhataja Maidu Varik andis ülevaate põhiteemadest ja arengukava hetkeseisust. KG
arengukava eelnõu on kõigile huvilistele kättesaadav kooli kodulehel. Oodatakse kõigi
aktiivset kaasamõtlemist, täiendusettepanekud saata maidu@oesel.edu.ee.
4. Muud küsimused
•

Seoses 1-3 kl lapsevanemate esindaja lapse jõudmisega neljandasse klassi lõppesid
Ursula Rahnik´u volitused hoolekogus. Seoses sellega tegi hoolekogu esimees
ettepaneku valida uus hoolekogu liige esimese kooliastme lapsevanemate esindajate
seast.
Kandidaadiks esitati Kristi Sillart.
Hääletasid 7 esimese kooliastme esindajat. Hääletustulemus – 6 poolt, 1 erapooletu.

Otsustati: valida 1-3 klasside lapsevanemate esindajaks hoolekokku Kristi Sillart
•

Koolijuht Toomas Takkis teatas, et 22. Oktoobril toimub kooli parkla ja kooliümbruse
liikluskorralduse ehitajate tänamine koolis ja sinna on oodatud ka liikluskorraldusega
tegelenud hoolekogu liikmed või hoolekogu esindaja.

•

Tehti ettepanek leida võimalusi õppematerjalide või koolis läbivõetud teemade
filmimiseks ning ülespanekuks e-kooli või kooli kodulehele. Õpetajate poolt tuli
ettepanek, et seda võiksid teha õpilased ja nad võiks hästi tehtud töö eest saada
vastavas aines hinde.
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