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Koosoleku juhataja: Terje Nepper  
Koosoleku protokollija: Kristi Sillart 

Koosolekul osalesid hoolekogu liikmed:  
1. Terje Nepper 
2. Ave Mägi 
3. Minni Tang 
4. Anneli Meisterson 
5. Malle Tiitson 
6. Ave Jõgi 
7. Maris Rebel 
8. Andu Truumure 
9. Kristi Sillart 
10.Raimond Kannik 

Puudusid:  Eve Tuisk, Gretten Vaga, Ave Kaal, Tiia Leppik 

Lastevanemate esindajad: Kristiina Kütt 6b, Mare Kuusk 1d, Evelin Tasa 3c, Ursula 
Rahnik 6c, Kristina Mägi 5c, Viiu Õunpuu 8c, Erika Salajõe 3b, Helina Laidla 7a ja 
9b, Ragna Roi 4b, Peeter Tiitson 11b, Madli- Maria Naulainen 1c, Annes Lõbus 2b 

Külalised:  

     1.  Maidu Varik, gümnaasiumi astme õppealajuhataja  
2. Anu Saabas, põhikooli astme õppealajuhataja 
3. Õilme Salumäe linnavalitsuse esindaja 
4. Raili Kaubi KG tööõpetuse õpetaja, Look Kooli üks eestvedajatest 
5. Tiiu Smidt, haldusjuht 

Päevakord:  

1.Olukorrast koolis – õppealajuhataja Maidu Varik 
2.Kokkuvõte riigigümnaasiumi teemalisest küsitlusest ja koosolekutest – Maidu Varik 
3.Hoolekogu seisukoht riigigümnaasiumi osas 
4.Õpitulemused ja õppekorralduslikud uuendused – õppealajuhatajad Maidu Varik, 
Anu Saabas 



5.Kuressaare Linnavalitsuse plaanidest hariduse vallas – Õilme Salumäe 
6.Look Kool 2016 arutelu-kutsutud Raili Kaubi 
7.Hoolekogu 2016. aasta tööplaan 
8.Muud küsimused 
8.1.Koolisöökla 
8.2. Harmoonia toa toetamine jõululaada müügist 

Koosoleku päevakord kinnitati ühehäälselt. 

1. Olukorrast koolis – õppealajuhataja Maidu Varik 

Maidu Varik andis lühiülevaate koolis toimuvast 
• tutvustas Haridusministeeriumi poolt saadetud uuringut, mille aluseks oli 

võetud eesti keele, eesti keel teise keelena ja matemaatika riigieksamite 
tulemused kolmel järjestikusel aastal. Antud uuring näitab ära kooli poolt antud 
panuse õpilaste edasijõudmises. Kuressaare Gümnaasiumi panus oli keskmine. 
Uuring saadeti kõikidele koolidele personaalselt.  

Avalikult on võimalik hariduse tulemuslikkuse ja tõhususe näitajate statistilise 
andmetega erinevates koolides tutvuda veebilehelt www.haridussilm.ee. 

• Kooli jõudis esimesed 30 tahvelarvutit, mida hakatakse rakendama õppetöös. 

2. Kokkuvõte riigigümnaasiumi teemalisest küsitlusest ja koosolekutest – 
Maidu Varik 

Kuressaare Gümnaasiumis toimus kõikide nelja kooliastme lastevanematele suunatud 
koosolekud Saaremaa riigigümnaasiumi võimaliku tekkimise kohta. Antud 
koosolekutel tutvustati erinevaid plusse ja miinuseid riigigümnaasiumi loomise 
korral. 30. novembril saadeti lastevanematele meilid küsimustiku lingiga, kus kõigil 
vastajatel oli võimalus avaldada arvamusi võimaliku koolivõrgu ümberkorraldamise 
ehk siis riigigümnaasiumi moodustamise teema kohta. Kokku oli vastanuid 285, 
millest 232 ei toetanud ja 53 toetas riigigümnaasiumi loomist Saare maakonda. 

     3. Hoolekogu seisukoht riigigümnaasiumi osas 

Kuressaare Gümnaasiumi hoolekogu liikmed otsustasid praeguse info põhjal  mitte 
toetada riigigümnaasiumi loomist Saare maakonda. Antud arvamusele jõuti, 
tuginedes hääletuse tulemustele ja arutades eelnevalt läbi riigigümnaasiumi loomise 
plussid ja miinused.  
   
 4.Õpitulemused ja õppekorralduslikud uuendused – õppealajuhatajad 
MaiduVarik, Anu Saabas 

Anus Saabas andis ülevaate põhikooli õpitulemustest- 4- 6 klasside õpilaste edukuse 
protsent on 96,3 %, 7- 9 klassidel 88,5 % ja 4-9 klassidel 92,4 %. Tugimeetmeid on 

http://www.haridussilm.ee/


hetkel rakendatud 39 õpilasel, 2/3 õpilastel on erinevate tugimeetmete kasutamine 
mõjunud positiivselt.  
Õppealjuhataja tõi välja suuremad probleemid põhikooliastmes: 

• turvalisus vahetunnis, rakendati vahetundide ajal õpetajate ja kooli töötajate 
suurem kontroll õpilastele, turvakaamerad 

• vähene õpilaspäeviku kasutamine põhikooli vanemas astmes. Järgneb suurem 
kontroll õpetajatelt päeviku täitmise üle 

• ekooli vähene kasutamine. Eesmärk, et kõik lapsevanemad ja lapsed kasutaksid 
aktiivsemalt ekooli 

Lisaks andis A.Saabas ülevaate erinevatest tegevustest koolis- aktus, projektipäev, 
AB- kool, diabeediravi meeskonna koolitus, õpetajate professionaalsuse hindamine, 
klassivälised tegevused (vt Meie KG) jm. 
Muret tekitas suur lastearv AB- koolis, kõik 112 last on tuleval aastal potensiaalsed 
Kuressaare Gümnaasiumi õpilased, vastu aga võetakse ruumi puuduse tõttu kolm 
klassi, igas neist  24 õpilast. 

      5. Kuressaare Linnavalitsuse plaanidest hariduse vallas – Õilme Salumäe 

Õilme Salumäe andis ülevaate riigigümnaasiumi loomisest Saare maakonnas. 
Kuressaare Linnavalitsuses on hetkel aktuaalsemaks teemaks 2015 aasta lõpus lõppev 
laste haridust puudutav leping Lääne- Saare vallaga. Juhul kui Lääne- Saare vallaga 
kokkuleppele ei jõuta, on Kuressaare linna koolide ja lasteaedade eelisjärjekorras 
eelkõige Kuressaare linna kodanikud.  
Päevakorral on Kuressaare noorte huvikeskusega seonduv. Käib arutelu 
projekteerijatega Kuressaare Bussijaama ruumide kujundamisel huvikeskuseks. 
Esimene eskiis lükati tagasi. 
Veebruaris 2016. aastal on tulemas Kuressaares huvihariduskonverents. Konverentsi 
korraldab Kuressaare Linnavalitsus koostöös Kuressaare Gümnaasiumi huvikooli 
Inspiraga. Hetkel käivad läbirääkimised ja kokkulepete sõlmimine. 

     6. Look Kool 2016 arutelu-kutsutud Raili Kaubi 

Raili Kaubi andis ülevaate 19.november 2015 ajalehes Meie Maa ilmunud artiklile 
“13 aastat toimunud konkurss jäetakse rahapuudusel ära”. Artikkel oli tehtud autori 
ennatlikel järeldustel. Konkurss ei jää ära mitte rahapuudusel vaid laste huvi puuduse 
tõttu. Järgmine Look Kool toimub 2017 ja edaspidi plaanitaksegi üle aasta. 

7. Hoolekogu 2016. aasta tööplaan 

Koosolekute toimumise ajad 2016. aastal: 

09.veebruar 2016 
19.aprill 2016 
11.oktoober 2016( laiendatud koosolek) 
06.detsember 2016 



    8. Muud küsimused 

8.1.Koolisöökla teemad 

13.oktoobril 2015 toimunud hoolekogu koosolekul tõstatati sööklas probleemselt 
käituvate õpilaste teema. Olukorda on kontrollitud ja hinnatud, mis on andnud 
positiivse tulemuse. Sööklas on olukord muutunud rahulikumaks.  
Lapsevanema kiri hoolekogule väikeste portsjonide osas leidis vastuväiteid ja 
haldusjuht jagas selgitusi. 

8.2 Harmoonia toa toetamine jõululaada müügist 

Lapsevanema küsimus, kas laps peab osa jõululaadal teenitud summast annetama 
harmoonia toa toetuseks? 
Selgitus: Lastel on võimalik annetada jõuludaadal teenitud raha vabatahtlikkuse ja 
südametunnistuse alusel harmoonia toa toetamiseks.Annetamine mitte mingil juhul 
kohustuslik ei ole.Vanemad võivad soovi korral samuti vabatahtlikult annetada. 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 9. veebruar 2016 aasta. 

Koosoleku juhataja                                                            Protokollis  
Terje Nepper             Kristi Sillart 


