Kuressaare Gümnaasiumi
Hoolekogu koosolek
PROTOKOLL NR. 13
Kuupäev: 21.04.2015
Koosoleku algus: 17.30
Koosoleku lõpp: 19.35
Koosoleku juhataja: Terje Nepper
Koosoleku protokollijad: Ave Kaal
Koosolekul osalesid hoolekogu liikmed:
1. Terje Nepper
2. Raimond Kannik
3. Tiia Leppik
4. Helina Laidla
5. Maris Rebel
6. Andu Truumure
7. Ave Mägi
8. Kairit Lindmäe
9. Malle Tiitson
10.Minni Tang
11.Ave Jõgi
Puudusid: Gretten Vaga, Anu Lomp, Eve Tuisk, Kristi Sillart
Lapsevanemate esindajad: Peeter Tiitson, Evelin Tasa, Erika Salajõe, Eliis Paimre,
Ave Kaal, Karina Rüüsak, Tiia Vaga, Annely Õisnurm
Külalised:
1.Toomas Takkis - koolijuht
2. Maidu Varik, õppealajuhataja
3. Anu Saabas, õppealajuhataja
Päevakord:
1. Olukorrast koolis- Toomas Takkis
2. Kuressaare Linnavalituses plaanidest hariduse vallas- Haridusosakonna juht
Tiia Leppik
3.1-3. veerandi õpitulemused- õppelajuhatajad Anu Saabas ja Maidu Varik
4. Hoolekogu küsitluse kokkuvõte Maris Rebel, Eliis Paimre
5. Jooksvad teemad
Koosoleku päevakord kinnitati ühehäälselt.

1.Olukorrast koolis Toomas Takkis
Koolivaheajal käisid Anu Saabas ja Toomas Takkis külas kahes Tallinna koolis. Üks
neist oli erakool kus õpetati süvendatult inglise keelt ja sellega seoses olid
õpitulemused tõusnud. Kuid arvestada tuleb ka seda, et halva õppeedukusega lapsi
kooli sisse ei võetud. Kuressaare Gümnaasium annab võimaluse ka nendele õpilastele
ja sellepärast ei ole KG tabeli eesotsas.
Riigigümnaasiumi teema on endiselt aktuaalne. Kuressaare linna volikokku kutsuti
kokku omavalitsuste ja koolide esindajad. Üldine arvamus oli, et ei taheta
riigigümnaasiumi. Riik teeb seda selleks, et tõsta hariduse kvaliteeti. Arutleti selle
mõiste üle ja jõuti arusaamisele, et sellest saadakse väga mitmeti aru. Näiteks toodi
välja koostöö, õpitulemused, eri rahvuste küsimused j.n.e. Kui oletada, et tahame
riigigümnaasiumi. Linnavolikogu esimehe kokku kutsutud töögrupile esitleti
riigigümnaasiumi ja teiste koolide võimalikud variandid, asukohad . Esitati 10
varjanti ja toodi välja plussid ja miinused. See ettekanne saadeti edasi
haridusministeeriumi ja sealt oodatakse vastust. Edaspidi tuleb viia läbi küsitlus ka
lastevanemate seas ja tulemus tuleb edastada kohaliku omavalitsuse saadikule.
Sügisel teemaga jätkatakse.
2. Kuressaare Linnavalituses plaanidest hariduse vallas- Haridusosakonna juht
Tiia Leppik
Ida Niidu lasteaia renoveerimine. Ehitusgraafikust ollakse pisut maas aga loodetakse
töödega õigeaegselt lõpetada. Sisustamiseks saadakse ka uus mööbel.
Lääne Saare vallaga otsitakse lahendusi ühisharidusruumi probleemidele .Oodatakse
alusandmeid esimeste klasside ja lasteaiarühmade komplekteerimiseks. Lääne Saare
valla lapsed ei ole esimeses ringis. Kui lapsed ei mahu SÜG-i ja KG-sse saavad nad
minna Vanalinna kooli. Õed, vennad on eelistuseks nii koolis kui lasteaias edasi.
Toimus uimastiennetus koolitus lastevanematele. Osavõtjaid ei olnud eriti palju aga
koolitus oli väga hea just ilmekate näidete poolest. Arutleti mida saaks veel ära teha.
Huviharidus registri analüüs on pooleli. 2016 a. Tehakse uus uuring.
3.Õpitulemused - Anu Saabas
Üleval on küsimus kas teha veebruari kuus lisavaheaeg. Need koolid kus seda on
tehtud väidavad ,et lapsed on tervemad.
Põhikooliastmes on õpitulemus 1% langenud võrreldes eelmise veerandiga. Meie
koolis on 112 erivajadusega last. On ka üks koolikohustuse mittetäitja.
Tahame jõuda tulemuseni kus 53-56% õpilastest on nelja-viielised. Selleks arendame
oma õppekavasid. Enam ei küsita MIDA TEGID vaid KUIDAS TEGID. Õppekava
arendustegevuses peetakse silmas põhitõdesid, huviharidusega lõimumist, minnakse
klassist välja, õpilased ise panevad endale eesmärgid, rõhuasetus ei ole enam
ainekeskne vaid on õpilaskeskne, õppeained on lõimitud. Mida kui palju pole enam
oluline vaid just kuidas. Peamine,et laps tahab õppida.
Maidu Varik
21.aprillil toimus traditsiooniline lennupulm. Tore on näha kuidas õpilased on

võimelised koostööd tegema politseiga ja kõike organiseerima.
Õppeedukus on pika veerandi tõttu langenud. Kaks õpilast peaks lõpetama
kuldmedaliga.
KG osales esimest aastat vabariiklikul olümpiaadil, kus 12c klassi õpilane Laura
Oolup sai 6 koha.
12.märtsil toimus MiniFilmiFestival.
Niisiis on KG-s erinevaid oskusi ja pädevusi.
4.Hoolekogu küsitluse kokkuvõte
Küsitlusele vastas 552 inimest neist 155 lapsevanemat
Üldine hinnang kooli mainele oli hea. Infoliikumisega oldi rahul. Koostöö
klassijuhatajatega sujub positiivselt. 1-3 kl. aineõpetajatega ollakse väga rahul.
Suhtumine riigigümnaasiumisse on negatiivne. Küsitluse kokkuvõtted lisatakse
protokollile ja kooli kodulehele.
Järgmine hoolekogu koosolek 13. oktoober 2015.
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