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Kuupäev: 14.04.2014 
Koosoleku algus: 17.30 
Koosoleku lõpp: 20.30 
 
Koosoleku juhataja: Terje Nepper 
Koosoleku protokollija: Anu Lomp 
 
Koosolekul osalesid hoolekogu liikmed: 
1. Terje Nepper 
2. Helina Laidla 
3. Malle Tiitson 
4. Merle Vaha 
5. Raimond Kannik 
6. Anu Lomp 
7. Laura Oolup 
8. Eve Tuisk 
9. Jane Kaju 
10. Kairit Lindmäe 
11. Ave Jõgi 
12. Ave Mägi 
13. Kristi Sillart 
 
Puudus: Tiia Leppik  
Koolijuht Toomas Takkis 
Õppealajuhataja Maidu Varik 
 
Külalised: 
1. Jaana Kubits, lapsevanem 
2. Evelin Tasa, lapsevanem 
3. Kaja Puck, psühholoog  
 
Päevakord: 

1. Olukorrast koolis – Koolijuht Toomas Takkis 
2. Linnavalitsuse plaanidest hariduse vallas – Volikogu esimees Toomas Takkis 
3. III veerandi õpitulemused – õppealajuhataja Maidu Varik 
4. KG gümnaasiumiastme õppekava muudatused 
5. Hoolekogu küsitlus 
6. Jooksvad küsimused 

  
            Koosoleku päevakord kinnitati ühehäälselt. 

 
 
 
 



1. Olukorrast koolis – Toomas Takkis 

Käsitletud teemad: 
• Ülevaade koolis toimunud olulisematest üritustest. 
• Alustati katseliste programmeerimisringidega I klassidele, kuhu oli väga hea 

registreerimine ja huvi suur. Praegu 4 ringi, kus osaleb lapsi ka väljastpoolt KG-d. 
Toimub üks kord nädalas. Kooli soov on programmeerimine järgmisel aastal viia sisse 
õppekavasse. 

• KG-l on soov laiendada üldiselt reaalvaldkonna teemasid. 
• Käimas on järgmise aasta tunnijaotuse tegemine, sellest tulenevalt selgub ka rahaline 

jaotus. Kuna raha jagatakse ainult täismahus klassikomplektide pealt, siis on ilmselt 
ees klasside liitmine. Hetkel veel ei tea õpetajate palgatingimusi. Sügisel toimub 
mõningane õpetajate liikumine, on pensionile minejaid ja juurde tulemas mõned uued 
õpetajad. 
 

2. Linnavalitsuse plaanidest hariduse vallas – Toomas Takkis 

T.Takkis andis ülevaate võimalikest arengutest hariduse vallas. Volikogu on ellu kutsunud 
töögrupi hariduse teemadega tegelemiseks. Esimene koosolek 25.04. Arutatakse olemasolevat 
olukorda ja erinevaid variante tulevikuks, kaalutakse eri variantide plusse ja miinuseid. 
Töögruppi on oodatud ka koolide hoolekogude esindajad. Hetkel ei ole Kuressaares 
suuremaid muudatusi ette näha kuni aastani 2017.  
 
3. III veerandi õpitulemused – õppealajuhataja Maidu Varik 

Õppealajuhataja Maidu Varik andis ülevaate gümnaasiumi osa õpitulemustest. Endiselt võib 
rõõmustada heade tulemuste üle olümpiaadidelt ja riiklikelt võistlustelt. 12. Klassidest on 
oodata vähemalt 5-6 medalisti. 

 
4. Gümnaasiumi õppekava muudatused 

Õppekavasse on vajalik sisse viia muudatused seoses gümnaasiumi lõpetamise korraldusega, 
see oli varem puudu. Puudu olid ka õppesuunad, valikkursused. Koolil on suund e-õppele ja et 
arvestatakse tegevusi, mida tehakse väljaspool kooli – sport, teadus, muusika jne. 
 

• Hoolekogu kinnitas õppekava muudatused. 

 
5. Hoolekogu küsitlus 

Helina Laidla andis ülevaate läbiviidud küsitlusest. Tulemused saadetakse laiali peale 
andmete lõplikku töötlemist. 
 

• Tulenevalt küsitluses esile kerkinud meditsiiniteenuse probleemidest, tegi hoolekogu 
ettepaneku korraldada koolijuhi ja hoolekogu esindajate, lapsevanemate esindaja 
kohtumise meditsiiniteenuse osutajatega. 

Üldised tähelepanekud võrreldes eelmise aastaga: 



• Vähem koolikiusamise teemat 
• Matemaatika ei ole enam nii suur murekoht 

 

 
6. Jooksvad küsimused 

Hea riietumise tava 
 
Laura Oolup esitles mõtteid, mis sai kokku pandud koostöös Kristina Herodes´ega ja 
Õpilasesinduse esindaja tutvustas kolme põhiseisukohta, mis on riietumise tavade aluseks. 
Õpilaste ettepanek: 
KG õpilase riietus on viisakas, puhas, isikupära ja loovus on soositud.  
1. Spordiriie ega jalats koolitundi ei sobi 
2. Liiga paljastav ei lase keskenduda endal ega sõpradel (liiga mini, välkuv naba, sügav dekoltee)  
3. Lõhutud, määritud, mässumeelsed sõnumid on hullamiseks mujal, pärast kooli. 

  
Hoolekogu ettepanek: Täiendada „Hea riietumise tava“ sõnastust koostöös pedagoogidega 
nii, et see sobiks lisamiseks kooli kodukorrale.   
 

1.klasside vahetunnid 
Arutleti probleemide üle 1.klasside vahetundide ja õuesõppe teemal. Kaja Puck andis ülevaate 
õpetajate seisukohtadest ja oma vaatluse tulemustest. Üldiselt on lapsed veidi rahunenud ja 
koolis käimisega harjunud. Õpetajatel keeruline läbi viia õuesõppe tunde, kuna nad on seotud 
tunniplaanis teiste aineõpetajatega ja ajaliselt muudab selle keeruliseks söögivahetunni aeg. 
Laste riietumine võtab aega ja õuesolemise aeg jääb sageli liialt lühikeseks. 
5.tund ei toimi kuna lapsed väsinud. 
 
Hoolekogu ettepanekud: 
• Järgnevatel aastatel 1.klassid paigutada nii, et nad ei oleks kõik koos ühel korrusel 

(maksimaalselt kaks korraga), vaid oleks koos suurematega, kes oleks eeskujuks. 
• Läbi rääkida õpetajatega õuesõppe korraldus ja leida parimad lahendused selleks. 
• Vaadata üle tunniplaan selliselt, et õpetajatel oleks võimalik õuesõppe tunde korraldada 

võimalikult mõistlikul ajal ja et aega oleks selleks piisavalt. 
• Kaaluda võimalust korraldada õuesõpe viimase tunnina, et lapsed saaks peale seda kohe 

koju minna. 

Protokollile on lisatud õppealajuhataja Anu Saabas`e ja lapsevanem Kristi Sillart`i poolt 
läbiviidud küsitlused 1.klasside õppetöö korralduse teemal. 
 
Hindamine 1.klassides  
Hoolekogu teeb ettepaneku kooli juhtkonnale alustada hindamist 1.klassis 2.poolaastast nagu 
varem. Ettepanek on tulnud lapsevanemate ja 1.klasside klassijuhatajate poolt ja hoolekogu 
toetab. 
 



Klasside suurus 2014/2015 õ.-a. 
Hoolekogu on andnud nõusoleku klasside maksimaalsele suurusele 24+2 õpilast. Käesoleval 
õppeaastal on aga 1. klassides kõigis 28 õpilast. Edaspidi jääb klassikomplektide suurus 
1.klassis 26 õpilast.  
 
Kätekuivatuspaber algklassides 
Arutleti teemal, et lapsevanemad ostavad ise kätekuivatuspaberit klassidesse. 
Kooli juhtkond selgitab olukorda, miks see nii toimub. 
 
Kohustuslik ring algklassidele 2014/2015 õ.-a. 
Hoolekogu poole on pöördunud lapsevanemad küsimusega. Koolijuht selgitab, et plaanis on 
lisada 1.klassi lastele vaid programmeerimistund vanemate nõusolekul. 
 
Viimsi valla Randvere kooli külastus – Ave Pärn 
Kooli ehituses on kasutatud heli summutavaid materjale. Kogu koolis valitses vaikus ehkki 
lapsed jooksid koridorides. Ettepanek, edaspidi kasutada ka meie kooli rohkem spetsiaalseid 
helikindlaid materjale, võimalusel kaasata spetsialiste. Hetkel kool kõlab, kajab ja võimendub 
iga heli.   
 

Järgmine hoolekogu koosolek (laiendatud) 07. oktoobril 2014. 
 
 
 
Koosoleku juhataja     Protokollis 
Terje Nepper                                                             Anu Lomp 
 


