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Päevakord 

1. Olukorrast koolis – koolijuht Toomas Takkis

2.  Kuressaare Linnavalitsuse plaanidest hariduse vallas – Tiia Leppik

3.  Kuressaare Gümnaasiumi rahulolu küsitlus

4. Muud küsimused

1. Olukorrast koolis. Õpitulemused ja õppekorralduslikud uuendused – Toomas Takkis.

Kuna Anu Saabas ei saanud koosolekul osaleda, siis saatis ta tabeli, kus on näha esimese ja
teise veerandi õpitulemused. Põhikooliosas on õpilaste arv vähenenud ja ka puudulike hinnete
osakaal, seega on õppeedukus paranenud.

Tugikeskuse inimesed on mures, et pidevalt tuleb sinna lapsi juurde. Põhjuseid on mitmeid,
tänapäeval ei saadeta lapsi erikoolidesse, vaid nad lähevad tavakooli, peresid ei suudeta nii
palju nõustada, kui on vajadus, ja ka lapsevanemad on laiali, kas siis töökohustuste tõttu või
muudel põhjustel. 

Ka gümnaasiumiosas on õpilasi vähenenud ja just eriti gümnaasiumiosa esimeses klassis.

Direktorid jagasid esimesi klasse. 08.02.16 sai linnavalitsuses kinnitatud, et SÜG võtab omale
kolm klassikomplekti.  Linnakoolide vahel  jagatakse ära  teeninduspiirkonda jäävad lapsed,
väljastpoolt kahjuks juurde ei saa võtta. KG-sse tahab tulla 120 esimesse klassi minevat last. 

Käimas  on  matemaatika-,  ajaloo-  ja  klassiõpetaja  konkurss.  Matemaatikaõpetaja  on
põhimõtteliselt olemas ja klassiõpetaja kohale on ka üks avaldus.

Koolimajas tehakse ventilatsiooni hooldustöid.



Külalisi  käib  meie  koolis  palju.  Kilingi-Nõmme  koolist,  Viljandi  Paalalinna  Tugikeskuse
töötajad ja Lääne-Virumaa koolijuhid.

2. Kuressaare Linnavalitsuse plaanidest hariduse vallas – Tiia Leppik

Üks suuremaid projekte on Noorte Huvikeskuse töö ümberkorraldamine. Kõigepealt tehakse
ettepanek praegusele juhile tööülessannete juurdevõtmise osas ja kui ta keeldub, tuleb leida
uus inimene. 

Järgmisel aastal läheb remonti Pargi lasteaed, see on mahukas töö.

Lasteaiakohtadest on puudus.

Erilisi  lapsi  tuleb  juurde  ja  linn  peab  leidma  võimalused  nendega  tegelemiseks.
Nõustamisspetsialistid ja Rajaleidja töötajad on üle koormatud.

Huvihariduskonverents on tulemas.

Vaidluspunkt  on  majutus  SÜG-is.  Maja  vajab  remonti.  Maja  on  küll  linna  oma,  aga
majutatavad  lapsed  valdade  omad  ja  linn  soovib  valdadelt  toetust.  Selles  majas  on  ka
väikeklassid 4-5 õpilasega. 

3. Kuressaare Gümnaasiumi rahulolu küsitlus

Terje Nepperi ettepanek on teha uus lastevanemate küsitlus. Riigigümnaasiumi teema välja
jätta. Lisada tuleks Tugikeskuse teema, milles on siis omakorda neli valdkonda. Küsimusi
tuleks rohkem lahti kirjutada ja täpsustada.  Alustada 22.02 ja lõpetada 18.03

4. Muud küsimused

Millises järgus on Harmooniatoa loomine?

Vastas Toomas Takkis. Raha on kogutud ja projekt on olemas, ootame ehitajaid. 

Toomas Takkis tegi hoolekogule ettepaneku pöörduda linnavalitsuse poole palvega korrastada
KG staadion.  Projekt selleks on olemas, ainult raha on puudu.

Järgmine koosolek toimub 18. aprillil 2016. aastal

Koosoleku juhataja Protokollija

Kristi Sillart   Ave Kaal


