Kuressaare Gümnaasiumi
Hoolekogu laiendatud koosolek
PROTOKOLL NR. 7

Kuupäev: 10.12.2013
Koosoleku algus: 17.30
Koosoleku lõpp: 19.00
Koosoleku juhataja: Terje Nepper
Koosoleku protokollija: Anu Lomp
Koosolekul osalesid hoolekogu liikmed:
1.Anu Lomp
3. Terje Nepper
5. Malle Tiitson
6. Ave Jõgi
7. Anti Toplaan

Külalised:
1. Toomas Takkis, koolijuht
2. Maidu Varik, õppealajuhataja
3. Tiia Leppik, Kuressaare Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja
4. Helen Maasik, lapsevanem
Päevakord:
1. Olukorrast koolis – Koolijuht Toomas Takkis
2. Uue Linnavalitsuse plaanidest hariduse vallas – Haridusosakonna juht Tiia Leppik
3. 1.veerandi õpitulemused – koolijuht Toomas Takkis ja õppealajuhataja Maidu Varik
4. Kuressaare Gümnaasiumi põhikooli õppekava - arutelu (dokument lisatud)
5. Kujundavast hindamisest – lapsevanem Helen Maasik teeb kokkuvõtte kevadisest
koolitusest
6. Kooli uus kodukord –arutelu (dokument lisatud)
7. Jooksvad teemad
*Arengud koolirõiva teemal
*Hoolekogu 2014.a tööplaan
1. Olukorrast koolis – Toomas Takkis
Käsitletud teemad:
• Toomas Takkis andis ülevaate koolis toimunud tegevustest ja koolis toimunud ning
toimuvatest üritustest käimasoleval õppeaastal.
• Kuna Anu Saabas ei saanud osaleda, siis andis koolijuht ülevaate põhikooli
õppetulemustest I õppeveerandil. Kokkuvõtvalt on tulemused veidi paremad kui kahel
eelneval õppeaastal.

2.

Kuressaare Gümnaasiumi põhikooli õppekava

Õppekava projekt on saadetud arutluseks ja ettepanekute esitamiseks kooli hoolekogu,
õpetajate ja õpilaste listi.
Hoolekogu kooskõlastas senise projekti.
Tähtaeg täiendavateks ettepanekuteks kuni 30.12.2013.
Gümnaasiumi õppekava tuleb arutusele ca kahe kuu pärast.
3. Kuressaare Gümnaasiumi kodukord
Hoolekogu ettepanekud:
• Täpsustada kodukorras e-sigarettide keelustamine koolis. Praeguses projektis e-sigaret
nimetatud tubakatoodete all. Tuleks eraldi välja tuua kuna e-sigarett ei pruugi olla
tubakatoode;
• Lisada kodukorda, et hoolekogu võib teha ettepanekuid selle muutmiseks ja
täiendamiseks;
• Vaadata üle prioriteetide järjekord kodukorras (nt suuskade laenutus on eespool
õpilaspileti ja magnetkaardi kaasaskandmisest).
Tähtaeg täiendavateks ettepanekuteks kuni 30.12.2013.
4. Gümnaasiumi õpitulemused ja kooli arengukava
Õppealajuhataja Maidu Varik andis kiire ülevaate gümnaasiumi õpitulemustest I
õppeveerandil. Välja toodi puudumiste statistika ja tublimad tulemused õpitulemuste osas.
M.Varik andis ülevaate kooli arengukava seisust. Sellesse on sisse viidud mõningad
täpsustused. Eesmärk on arengukava lähemal ajal kinnitada, et see uuesti üle vaadata augustis.
Hetkeseis on väljas kooli kodulehel ja kõigil on võimalik sellega tutvuda.
5. Kujundavast hindamisest
Lapsevanem Helen Maasik, kes osales kujundava hindamise koolitusprotsessis, mida juhtis
Marit Tarkin, andis ülevaate toimunust.
Ettepanekuna toodi välja:
• Muuta lastevanemate koosolekute formaati;
• Kaasata rohkem vanemaid;
• Vanemas kooliastmes kaasata kokkusaamistele ka lapsed;
• Nooremas kooliastmes korraldada koosolekuid sagedamini;
• Kaasata aineõpetajaid lastevanemate koosolekutele, et nad selgitaksid oma
hindamismeetodeid.

6. Uue linnavalitsuse plaanidest
Tiia Leppik, linna haridusosakonna värske juhina, tervitas hoolekogu liikmeid ja kooli
esindajaid. Täpsemaid plaane hetkel tutvustada ei saanud, kuna uus valitsuse koosseis on tööl
olnud väga lühikest aega.
7.

Muud küsimused
•

Koolirõivas

Vaadati üle koolirõiva näidised firmalt Norrison, mida demonstreerisid lapsed ja õpetajad.
Koolijuht tutvustas võimalusi rõivaste tellimiseks ja arutleti võimalike arengute üle.
Jäädi seisukohale, et lähemal ajal koolirõivas veel kohustuslikuks ei saa, aga asjaga
tegeletakse edasi, et leida omapärasem ja koolile iseloomulikum disain. Kui see kinnitatud,
siis on lapsevanematel ja lastel võimalik vabatahtlikult rõivaid või aksessuaare ise tellida
valmistaja kodulehelt ja neid kanda. Koolirõivaste kandmist püütakse hakata populariseerima
alates esimestest kooliastmetest, et tekitada harjumust. Tuleb teha rohkem selgitustööd.
•

Hoolekogu tööplaan

Pakuti välja järgmised kokkusaamise ajad:
11.02.2014
15.04.2014
14.10.2014 – laiendatud koosolek koos lapsevanemate esindajatega
09.12.2014
Edaspidi saadetakse hoolekogu koosoleku kutse ka suurde lapsevanemate esindajate listi, et
anda ka neile võimalus soovi korral osaleda.
•

Rahuloluküsitlus

Hoolekogul on soov küsitlus jaanuar-veebruar 2014 uuesti korraldada, seda mitte väga
oluliselt muutes, et tekiks võrdlusmoment eelmise küsitlusega. Küsitluse vorm saadetakse
arutelule neile osapooltele, kes on teemadega seotud.
•

Hoolekogu koosseis

Koolijuht vaatab üle muudatused koosseisus ja esitab uue koosseisu. Ülevaadata ja parandada
hoolekogu list, et kõik liikmed õigeaegselt info kätte saaks.
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