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KURESSAARE GÜMNAASIUMI
HOOLEKOGU KOOSOLEK
PROTOKOLL NR 10
Aeg: 07.10.2014
Koht: Kuressaare Gümnaasium, Osilia
Algus: 17.30
Lõpp: 20.15
Koosoleku juhataja: Terje Nepper
Koosoleku protokollija: Helina Laidla
Osalesid:
hoolekogu liikmed: Terje Nepper, Helina Laidla, Tiia Leppik, Ave Jõgi, Malle Tiitson, Ave Mägi, Kairit
Lindmäe, Eve Tuisk
kutsutud külalised Toomas Takkis, Anu Saabas
Klasside esindajad:Kadri Riim, Karina Rüüsak, Annely Õisnurm, Kätlin Poopuu, Erik Keerberg, Tiia Vaga,
Andu Truumure, Maris Rebel, Siret Liiv, Helen Maasik
Puudusid: Anu Lomp, Raimond Kannik, Kristi Sillart
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine;
2. Uute hoolekogu liikmete valimine klasside esindajate seast;
3. Olukorrast koolis – koolijuht Toomas Takkis;
4. Õppetulemused, õppe-ja kasvatusprotsessist põhikoolis, KG põhikooli õppekava - õppealajuhataja
Anu Saabas;
5. Kokkuvõte Kuressaare Gümnaasiumi hoolekogu tööst 2013/14. õppeaastal - hoolekogu esimees
Terje Nepper;
6. Muud küsimused.
*Lapsevanemate küsimused
1. Päevakord kinnitati ühehäälselt, vastu ja erapooletuid ei olnud.
2. Valiti 10-12 klasside lapsevanemate esindajaks Andu Truumure ja huvikooli vanemate esindajaks
kinnitati Maris Rebel, huvikooli õpilaste esindajaks Minni Tang. Kinnitati ühehäälselt, vastu ja
erapooletuid ei olnud.
3. Olukorrast koolis- ettekanne koolijuht Toomas Takkiselt:
3.1
Põhilised väljalangejad koolist olid 10st klassidest, peamiseks põhjuseks kohanemisraskused.
Lahkuti TKGsse või Kuressaare Ametikooli;
3.2
1. ja 10.klasside komplekteerimine: 1 klassi õpilasi võeti vastu 95, kokku 4 klassikomplekti.
Sama palju õpilasi oodatakse ka 2015 õppeaastaks. Gümnaasiumi 10.klassi tuli 99 õpilast,
moodustati 3 klassikomplekti;
3.3
Kooli juhtkond on mures laste turvalisuse pärast väljaspool kooli territooriumi, kui toimuvad
koolivälised üritused näiteks muuseumide külastamine, klassiekskursioonid vms. Samuti on
küsimus, kas peaks reguleerima algklassilaste kojuminekut peale kooli tunde või
pikapäevarühma või mõne teise asutuse külastamist.
Ettepanek Maris Rebelilt: reguleerida kirjalikult, kes lapsevanematest ei luba last omapäi koju
minna.
Ettepanek Ave Jõgilt: kõikidelt lapsevanematelt kooliaasta alguses peaks olema vastus, kas
„jah, luban üksi“ või „ei luba üksi“;

3.4

3.5

3.6

3.7

Koolijuht T.Takkis pidas vajalikuks otsustada koos algklasside klassijuhatajatega, kas luba
küsida on vaja ainult 1.klassi õppeaasta alguses või ka 2. ja 3. klassi õppeaasta alguses;
Ühiselt otsustati, et sellist regulatsiooni on tõesti vaja ja teha seda kirjalikult kord aastas;
Esimestel klassidel on sel õppeaastal õppekavasse võetud tehnoloogiaõpetus ehk
programmeerimine. Eelmisel aastal katsetati seda valikainena ja kõik sujus hästi. Eesmärk on
arendada lastel IT kirjaoskust, kuna tulevikus on eriala valides infotehnoloogilised teadmisedoskused väga olulised. Edaspidi saavad tänased õppijad valida, kas õppida süvendatult edasi
või mitte;
Eksamitest 2014a kevadel: sel kevadel oli uus eksamikorraldus, eksamitulemusi küll
jälgitakse, aga ülioluliseks ei peeta, tähtis on, et õpilane lõpetaks kooli ja astuks edasi ülikooli
ning saaks iseseisva eluga edukalt hakkama. Saaremaalt läks kõrgkoolidesse edasi õppima
kõige rohkem õpilasi Kuressaare Gümnaasiumist, kokku 63% lõpetanutest, kellest enamik
Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooli;
On uuendamisel töökorralduse ja palgakorralduse reeglid, palutakse hoolekogult
seisukohavõttu. Muudatused on liikmetele e-posti kaudu varasemalt tutvumiseks saadetud.
Hoolekogu on oma ettepanekud ja tähelepanekud esitanud e-posti teel ning koolijuhilt ka
ammendavad vastused saanud. Hoolekogu andis nõusoleku muudatusteks samuti e-posti teel;
Haridusministeeriumile on ühelt hoolekogu liikmelt saadetud kaebus, mille sisuga saavad
teised liikmed tutvuda peale kooli poolt vastuse koostamist.

4. Õppetulemused, õppe-ja kasvatusprotsessist põhikoolis – õppealajuhataja Anu Saabas:
4.1
Pidevalt toimub õpilase arengu jälgimine ja toetamine, klassijuhatajate poolt arenguvestluste
läbiviimine on toimunud 93,7% õpilastega. 100% 9.klassi õpilastest jätkas oma haridusteed,
neist 89% oma koolis;
4.2
PISA 2006-2009-2012 tulemused on rõõmustavad, kõik näitajad valdkonniti (loodusteadused,
matemaatika, lugemine) on tublisti paremad, kui OECD ja Eesti keskmised tulemused. PISA
uuringu tulemus näitab, et peaks rohkem tegelema laste toimetuleku ärevushäirega (näit
matemaatikas mure hinde, raskuse, koduste tööde ja ajakasutuse pärast) ning madala
enesehinnanguga õpilastega andes neile lisaabi. KGs võiks olla rohkem õnnelikke õpilasi –
meil 50% (Eestis keskmine 66%);
4.3
Toetatakse õppija ja õpetaja arengut. Kooli õppekava on muutmisel, lähtutakse kooli
arengukavast ja aasta arengueesmärkidest (andekate arendamine, tehnoloogilise keskkonna
arendamine, õpetajate koostöö, õppimine kolleegidelt).
Õppekava muudatuse vajadus:
- Kaasaegne õpikäsitlus (infotehnoloogia rakendamine õppimise toetuseks); õuesõppe
tunnid-õppekäigud; õppetegevust toetavad huviringid; õpetajate koolitused;
- Õppimise ja koostegevuse nautimine (väärtustada õppeprotsessi, nautida õppimist ja
koostegemist); sõnalised hinnangud 1.kooliastmes, õppe- ja kasvatustegevuse lõiming
(ilma kindla minutite arvuga tunnid)
- Kaasamine: lapsevanematele arenguvestlused, koolitused, perepäevad; lasteaedade
koolieelikutega tutvumine ja kooli tutvustamine neile; teised koolid (Sakala
Eragümnaasiumiga suusalaager, TTÜ Kuressaare Kolledžiga õpilaslaagrid);
4.4
2013/14 õppeaastal tekitas uus õppekorraldus I poolaastal vastakaid mõtteid ja arvamusi ühe
nn lisatunni kohta, mida peeti „õueskäimise tunniks“, toodi välja erinevaid plusse ja
miinuseid. Sel 2014/15 õppeaasta alguses ei ole rahulolematust enam kuulda olnud.
Lugemiseks anti koosolekul viibinutele 2d klassi lapsevanema 17.09.2014 kooli juhtkonnale
saadetud kirja lühitutvustus, teemadeks „õuetunnid, kirjeldav hindamine, ringitunnid“. Kirja
tonaalsus oli kooli juhtkonda tugevalt toetav.
Hoolekogu võttis esitatud kirja teadmiseks, õuesõppe, kirjeldava hindamise ja ringitundide vajalikkuse üle
edaspidises õppetöös ei hääletatud, ettepanekuid õuesõppe ja ringitundide kohta ei tehtud.
Hoolekogu esimees Terje Nepper: „Hoolekogu tegi eelmisel 2013/14 õppeaastal kooli juhtkonnale ettepaneku
mitte kasutada 2.klassi õpilaste hindamisel kirjeldavaid väljendeid vaid siiski juba numbreid, et lapsed
harjuksid kiiremini uuele hindamissüsteemile üleminekuga. Ettepanek tugines lapsevanemate soovile. Sel,
2014/15 õppeaastal tuli sõnaline (kirjeldav) hindamine lapsevanematele üllatusena (pöördumine 2.klasside
lapsevanemate esindajate poolt enne hoolekogu koosolekut). Lapsevanemad soovivad teada kui kaua kestab

kirjeldav hindamine ja miks ei teavitatud neid varem. Hoolekogu ettepanek- kutsuda kokku 2.klasside
üldkoosolek, kuhu oleksid kutsutud lapsevanemate esindajad+klassijuhatajad+õppealajuhataja ning kõik
omavahel selgeks rääkida.“
Toomas Takkis:“Oleks hea, kui klassijuhataja poolt kokku kutsutud lapsevanemate koosolek protokollitaks,
siis oleks selge, mida koosolekul on räägitud ja mida mitte.“
Anu Saabas:“1-2 klassis hoidutakse lapsele negatiivse hinnangu (tagasiside hinne„3“„2“„1“) andmisest,
seetõttu on valitud sõnaline hindamine. Lapsevanemad on oodatud kuulama-rääkima kogukondadesse, mis on
sõnalise hinnangu eesmärk ja kaua seda praktiseeritakse.“
Ettepanek auditooriumist:“Et sellised otsused ei tuleks sügisel üllatusena, võiks lapse-vanematele teada anda
enne kooli algust, kasvõi maikuus.“
Otsustati, et kooli juhtkond kutsub kokku 2.klasside lapsevanemate koosoleku kus selgitatakse vanematele
tekkinud küsimusi ja sõnalise hindamise plusse ja olulisust lapse arengule.
5. Kokkuvõte Kuressaare Gümnaasiumi hoolekogu tööst ja tulemustest 2013/14 õppeaastal
hoolekogu esimees Terje Nepper:
Hoolekogu esimees tutvustab hoolekogu õigusi ja töökorda. Tutvustatakse hoolekogu liikmeid.
Hoolekogu tegevust reguleerib Kuressaare Linnavalitsuse määrus nr.7 (14.06.2011). KG hoolekogu
käib regulaarselt koos jaanuarist 2013 iga kahe kuu järel teisipäeviti kell 17.30. Hoolekogus on 14
liiget, kes kõik esindavad erinevaid huvigruppe. Kogu info on üleval ka kooli kodulehel.
Hoolekogu koosoleku kutse ja protokoll saadetakse ka lapsevanemate listi info paremaks kättesaamiseks ja
kõik lapsevanemate esindajad saavad soovi korral ka hoolekogu koosolekutel osaleda, vajalik vaid eelnev
registreerimine.
Mida tehti ja mida arutati 2013/2014 õppeaastal.
Traditsiooniliselt on igal koosolekul esimene punkt koolijuhi päralt, kes annab kokkuvõtte olukorrast koolis ja
teine punkt linnavalitsuse esindajal, kes annab ülevaate Kuressaare linnavalitsuse plaanidest hariduse vallas.
Peale igat veerandit saavad alati sõna õppealajuhatajad kes annavad ülevaate õpitulemustest nii põhikoolis kui
gümnaasiumis, võimalusel võrdleme SÜG-iga.
Eelmisel kevadel korraldati õpilaste ja lapsevanemate seas teistkordselt küsitlus kooli maine ja
õppekvaliteediga rahulolu teemadel. Sel aastal lisati olulise punktina rahulolul koolivelskri tööga.
Küsitluse tulemusel tunnustati ka paremaid õpetajaid kolijuhi vastuvõtul 5.juunil. Tunnustuse said õpilaste ja
lapsevanemate arvamuste põhjal 2013/2014.a: Ave Jõgi, Katrin Liiva, Marit Tarkin.
Küsitluse tulemused saavad ka kooli kodulehele peale lühikokkuvõtte koostamist.
Üldised tähelepanekud võrreldes eelmise aastaga:
Vähem koolikiusamise teemat
• Matemaatika ei ole enam nii suur murekoht
• Tulenevalt küsitluses esile kerkinud meditsiiniteenuse probleemidest, tegi hoolekogu ettepaneku
korraldada koolijuhi ja hoolekogu esindajate, lapsevanemate esindaja kohtumise meditsiiniteenuse
osutajatega.
Kohtumine toimus mai alguses ja lubati muudatusi alates septembrist.
Kahjuks lubadusi pole siiani täidetud, ei ole toimunud diabeetikute probleemi lahendamist ja muutunud ei
ole koooliarsti suhtumine. Hoolekogu ootab selles osas kooli juhtkonna selgitust hiljemalt 29.10.2014.
Kas on jõutud otsusele/lahenduseni, kuidas toimub sel õppeaastal diabeetikute probleemide
lahendamine. Mida võetakse ette nende mure lahendamiseks?
Hoolekogu küsitlusest osavõtjate (kokku 422) seast loositi välja kinkekaart väärtuses 30 eurot.
Noorim hoolekogu liige Ave Mägi loosis võitjaks Monika Vaima.
Septembris 2013 tehti kooli juhtkonnale ettepanek lisada täiendavalt kooli kodukorda punkt, mis keelustab esigareti kooli toomise ja selle kasutamise koolis. Praegune tubakatoodete keelustamise punkt ei lahenda

olukorda kuna kõik e-sigaretid ei sisalda tubakat. Lisaks tegi hoolekogu veel paar muudatusettepanekut, mis
on kajastatud detsembri koosoleku protokollis.
Detsembris sai Hoolekogu kaasa mõelda ja arutleda kooli arengukava teemadel.
Kujundavast hindamisest lapsevanema pilgu läbi tegi hoolekogule kokkuvõtte koolitusprotsessis osalenud
lapsevanem Helen Maasik.
Detsembris 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. Koolirõivaste kandmist püütakse
hakata populariseerima alates esimestest kooliastmetest.
Hoolekogu palus õpilastel endil koostada Hea riietumise tava, kuid õpilased ei pidanud vajalikuks. See
dokument oleks pigem lihtne eetikakoodeks, mis aitaks kooli mainet ja hea ja eetilise riietumise taset hoida.
Hoolekogu leidis, et kui dokument on koostatud õpilaste endi poolt, paneks see ka vabatahtlikult järgima.
Hoolekogu ettepanek: Jätkata „Hea riietumise tava“ koostamisega ja jõuda lõpptulemuseni. Tellida
koolirõiva kujundused ja näidised. Teemat arutatakse uuesti järgmisel koosolekul. Täiendada „Hea riietumise
tava“ sõnastust koostöös pedagoogidega nii, et see sobiks lisamiseks kooli kodukorrale.
Arutleti olümpiaadidel osalemise teemat ja arutleti, kuidas lapsi paremini selleks motiveerida.
Hoolekogu tegi ettepaneku: Olümpiaadidel osalevaid lapsi võiks nende lisatöö eest premeerida täiendava
hindega ja vabastada ``töö kooli heaks``tundide tegemisest kooli esindamise eest. Kooli juhtkond lubas teemat
arutada.
Ratastoolis kooli pääsemine. Õpetajalt saadud info põhjal selgub, et hetkel ei ole võimalik ratastoolis
inimestel kooli pääseda. Probleem ei ole suur, kuid aeg-ajalt vajadus olemas. Hoolekogu ettepanek: Kooli
juhtkonnal kaldtee ehitamine võtta tulevikuplaanidesse.
1.klasside vahetunnid 2013/2014 Mitmelt lapsevanemalt ja õpetajalt oli saabunud info, et on probleem
1.klasside vahetunniga. Kuna kõik neli 1.klassi olid ühes koridoris, oli palju lärmi, korda tagada keeruline
ja õpilased pelgavad klassidest välja tulla. Õpetajate sõnul on lapsi, kes soovivadki vaheajal vaikselt
klassis olla ja oma mänge mängida.
Hoolekogu tegi ettepaneku: Kutsuda kokku 1.klasside lapsevanemad, klassijuhatajad ja õppealajuhataja Anu
Saabas, et koos arutada, kui suur see probleem on ja kuidas lahendada. Hoolekogu esimees saatis hoolekogu
1.-3 klasside lapsevanemate esindajale Kristi Sillart`ile hoolekogu ettepanekud:
Klasside lapsevanemad koosolekut vajalikuks ei pidanud – arvamused jagunesid pooleks
Hoolekogu esimees ja aseesimees kohtusid 07.aprillil toimunud ümarlauas klassijuhatajate ja
lapsevanemate esindajatega teemal 1.klasside vahetunnid ja õuetunnid.
Aprillis kinnitasime Gümnaasiumi õppekava muudatused. Õppekavasse on vajalik sisse viia muudatused
seoses gümnaasiumi lõpetamise korraldusega. Puudu olid ka õppesuunad, valikkursused. Koolil on suund eõppele ja arvestatakse tegevusi, mida tehakse väljaspool kooli – sport, teadus, muusika jne.

Klasside suurus 2014/2015 õ.-a.
Hoolekogu on andnud nõusoleku klasside maksimaalsele suurusele 24+2 õpilast. Eelmisel õppeaastal on aga
1. klassides kõigis 28 õpilast. Edaspidi jääb klassikomplektide suurus 1.klassis 26 õpilast.
Kätekuivatuspaber algklassides Kevadel arutleti teemal, lapsevanemad ostavad ise kätekuivatuspaberit
klassidesse. Kooli juhtkond selgitab olukorda, miks see nii toimub ja see ei ole vajalik. Hoolekogu andmetel
ei ole olukorda endiselt muutunud.
Kohustuslik ring algklassidele 2014/2015 õ.-a. Hoolekogu poole on pöördunud lapsevanemad küsimusega.
Koolijuht selgitab, et lisatud on 1.klassi lastele vaid programmeerimistund vanemate nõusolekul. Koorilaul
kohustuslik ei ole.
05.juunil koolijuhi vastuvõtul toimus hoolekogu poolt laste ja lapsevanemate lemmikõpetajate tänamine.
Juuni-august Koolivaheaeg ka hoolekogus
Septembri alguses kinnitasime elektroonilise koosolekuga Kuressaare Gümnaasiumi palgakorralduse
2014. Hoolekogu liikmed teevad ettepaneku, uus 2015.aasta palgakorraldus saadetakse hoolekogule
arutamiseks ja kinnitamiseks vähemalt kuu enne kehtima hakkamist, hiljemalt 01.12.14. Palgakorralduse
põhimõtetest jätaksime välja summeeritud tööaja. Samuti on seal lauseid, mis dubleerivad seadust ja võiks
välja jätta. Kokku tuleks täpselt leppida kuidas tasustatakse ületunnitööd ja asendustunnid.
6. Muud küsimused:
6.1 Küsimus Anu Saabasele: „2013/14 õppeaastal olid algklassilaste vahetunnid
liialt lärmakad, kas probleem on lahendatud?“ Vastus: „Sel aastal on 1.klasside
lapsed kõik koos 2.korrusel ega sega enam teisi klasse.“
6.2
2014/15 õppeaasta hoolekogu tööplaani/graafiku kinnitamine.
Hoolekogu plaanitavad koosolekud 2015.a.: 10.veebruar 2015, 14.või 21.aprill 2015,
laiendatud koosolek 13.oktoober 2015.a, 08.detsember 2015 .
Järgmine hooleogu koosolek 9.detsember 2014 kell 17.30.

Koosoleku juhataja
Terje Nepper

Protokollis
Helina Laidla

