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Koosolekul osalesid hoolekogu liikmed:
Terje Nepper – hoolekogu esimees, vilistlaste esindaja
Tiia Leppik – linnavalitsuse esindaja
Anneli Meisterson – koolipidaja esindaja
Malle Tiitson – põhikooli õpetajate õppenõukogu esindaja
Eve Tuisk – huvikooli õppenõukogu esindaja
Maris Rebel – hoolekogu aseesimees, 4.-6. klasside lapsevanemate esindaja, huvikooli
vanemate esindaja
7. Ave Kaal – 7.-9. klasside lapsevanemate esindaja
8. Andu Truumure – 10.-12. klasside lapsevanemate esindaja
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Puudusid:
Ave Mägi, Minni Tang, Ave Jõgi, Gretten Vaga, Raimond Kannik, Kristi Sillart
Lapsevanemate esindajad:
Grete Pastak, Annely Õisnurm, Erika Salajõe, Kaisa Nurm, Viiu Õunpuu, Peeter Tiitson,
Kristina Mägi, Mare Kuusk, Kristiina Kütt, Evelin Tasa, Madli-Maria Naulainen, Eveli
Kallas, Eliis Paimre, Taniel Vares, Alver Sipelgas, Ursula Rahnik, Helina Laidla
Külalised:
1. Toomas Takkis - direktor
2. Maidu Varik - õppealajuhataja
3. Anu Saabas - õppealajuhataja

Päevakord:
1. Olukord koolis – koolijuht Toomas Takkis;
2. Kuressaare Linnavalitsuse plaanid hariduse vallas – abilinnapea Tiia Leppik;
3. Õpitulemused ja õppekorralduslikud uuendused – õppealajuhataja Anu Saabas;
4. Õpitulemused ja õppekorralduslikud uuendused - õppealajuhataja Maidu Varik;
5. Kokkuvõte Kuressaare Gümnaasiumi hoolekogu tööst 2015/16 õppeaastal –
hoolekogu esimees Terje Nepper;
6. Uue hoolekogu liikme valimine 1.-3. klasside lapsevanemate esindajate seast;
7. Muud küsimused
7.1 Hiina keele õpe
7.2 Algklasside hindamissüsteem
Koosoleku päevakord kinnitati ühehäälselt.
1. Olukorrast koolis – koolijuht Toomas Takkis
Toomas Takkis andis lühiülevaate koolis toimuvast:
 Kooli klasside komplekteerimine käesolevaks õppeaastaks on hästi sujunud, kool on lapsi
täis ja seda hinnatakse kui lapsevanemate rahulolu kooli suhtes;
 Kooli on juurde tulnud 13 uut õpetajat, sh hiina keele õpetajaid on sel aastal kaks, neist
üks töötab vabatahtlikuna. Alates käesolevast õppeaastast on Hiina keele õpetamiseks
sõlmitud leping Tallinna Ülikooli Konfutsiuse Instituudiga;
 Suvevaheajal on koolis tehtud remonti;
 Õppekava on hästi vastu võetud: purjetamise õpetus ning uue hooga golfiõpetus, mis
vahepeal toimus tagasihoidlikuma hooga;
 Koostöös erinevate partneritega avatakse 2017/18 õppeaastal gümnaasiumiosas
merenduse õppesuund;
 Siiani ei olnud 2.õppeastmel ühtegi ühisüritust, nüüdsest on kavas 5.klassidele
ühenädalane õppelaager Pärnu maakonnas 2017a maikuus. Hetkel tehakse veel
plaanidesse täpsustusi;
 Kuressaare linna kaasava eelarve konkursi tulemusel hakatakse rajama algklasside
õpilastele õue mänguväljakut, puuduv lisaraha atraktsioonide jaoks leitakse kooli
eelarvest;
Küsimus:
Andu Truumure: „Kas koolil tuleb 5 koolivaheaega, milline meelsus selles suhtes valitseb?“
T.Takkis: „Kool ei ole seisukohta võtnud, hoolekogu pigem ei soovi ja tõenäoliselt ka õpetajad
ei soovi augustis varem tööle tulla.“
2. Kuressaare Linnavalitsuse plaanid hariduse vallas – abilinnapea Tiia Leppik
 Kuressaare linnas alustas esimestes klassides kooliteed 216 õpilast nii Kuressaare linna
piirkonnast, Lääne-Saare vallast kui ka mõni kaugemaltki;
 Lasteaiakohtadega on kitsas, aga mõni koht on siiski veel saadaval. Lasteaedades käib ca
870 last ja see arv näitab, et koolidele järelkasvu on, aga tulevikus hakkab koolides veelgi
kitsam ruumipuudus olema;
 Piret Tõll (ei täpsustatud, millisest ametiasutusest) seiras koolide sööklate olukorda,
kirjalikku tagasisidet hetkel tulnud ei ole. Küll aga on koolides mured samad- lapsed ei

jõua tunnivaheajal söödud. Lahendusi otsitakse, aga vahetundide kestvust pikendada ei
soovita, et koolipäev liialt pikaks ei muutuks. Juurdeehitust kiiresti teha ei ole võimalik;
 Tehakse ettevalmistusi uuteks remonttöödeks KGs, näiteks on välja kuulutatud hange
ventilatsioonitöödeks;
 Kuressaare Avatud Noortekeskuse Noortejaam on ehitamisel, tööde teostaja on tubli ja
ehitus kulgeb hoogsalt;
 Pargi uue lasteaia ideekonkurss on välja kuulutatud, lapsed lähevad ehitusperioodiks
asenduspindadele. Plaan on teha paar rühma juurde, et ka „erilised“ lapsed saaksid
lasteaias käia. Eriõppel lapsed suunatakse edaspidi kõik SÜGi ruumidesse, sest sinna on
koondunud õpetajate kompetents, siis ei pea nad olema erinevates koolides laiali.
Küsimusi ei esitatud.
3. Õpitulemused ja õppekorralduslikud uuendused – õppealajuhataja Anu Saabas








Lendude üldkoosolekud on olnud edukad, osavõtjaid palju;
2015/16 õppeaasta lõpust rakendus uus pädevuspõhine põhikooli õppekava;
Tugikeskus sai täiendust spetsialistidega, avati harmooniatuba;
Võeti kasutusele sõnalised hinnangud kogu 1.kooliastmes;
E-tasemetööd kõikides 6.klassides, mitte enam valikuliselt;
Toimus loovtööde laiendatud kaitsmine;
Kiituskirja ja kiituskaardiga lõpetajaid 4.-9. klassides kokku oli 56,3%, mis on väga hea
tulemus.
 Puudumiste arv eelmise õppeaasta jooksul on tõusnud, aga seda võib seletada ka õpilaste
üldarvu tõusuga. Hea on see, et hilinemiste arv on vähenenud;
 Aineolümpiaadidel saavutati I-III kohti kokku 15, auhinnalisi IV-VI kohti kokku 14.
Edukamad olümpiaadide juhendajad olid Malle Tiitson, Marju Kirss, Maret Laurson,
Gerta Nurk, Maren Asumets ja Veikko Lehto;
 6.klasside üleriigilistel tasemetöödel oli: eesti keeles edukaid 94%, matemaatikas 72,1%
ja loodusõpetuses 100% edukalt läbinuid. Põhikooli lõpueksamid läbisid edukalt 95,8%;
Küsimused:
Ave Kaal: „Kuidas ja kui palju harmooniatuba kasutatakse?“
A.Saabas: „Tugikeskuse spetsialistid otsustavad, kuidas ja kellega kasutatakse. Suunata saavad
nii klassijuhatajad kui ka aineõpetajad. Kasutajaid on piisavalt, aga „järjekorda“ ei ole.“
Mare Kuusk: „Lapsevanemad ei saa aru uuest algklasside hindamissüsteemist, kus enam ei
kasutata „väga tubli, hea, harjuta“ süsteemi, palun täpsustada. Samuti, kui üks osaoskus on
omandamata, kuidas saab see omandatud? Kas lapsevanem peab ise õpetama või peab
õpetaja?“
A.Saabas: „Lastel tekitas segadust, kui oli „tubli“ või „harjuta veel“, ei saadud aru, milles
täpselt tubli oldi ja mida konkreetselt peab veel harjutama. Nüüdsest antakse lastele ja
vanematele täpsemat tagasisidet, kus hinnatakse eraldi igat osaoskust (teab, rakendab…). Kui
mingi osaoskus on omandamata, siis tuleb sellega edasi tegeleda nii kodus kui ka koolis
vastavalt õpetajaga kokkulepitule. Tunnistustele kantakse osaoskuste omandatus lühenditega T
(teab); P (peab harjutama); O (oskus omandamata). Klassiõpetajate ühine ettepanek oli anda
klassitunnistus välja poolaasta kaupa (2. ja 4.veerandi lõppedes).“

4. Õpitulemused ja õppekorralduslikud uuendused – õppealajuhataja Maidu Varik
 Sügiskoolivaheajal 26.-27. oktoobril toimub tehnoloogialaager KGs ja TTÜ Kuressaare
Kolledžis 5.-7.klassi õpilastele, palutakse aktiivset osavõttu;
 Õppetöö: toimub andekate õpiabi, mentorõpe;
 Toimus koostööprojekt Fääri saarte õpilastega, lapsevanemad tegi aktiivset koostööd,
aitasid organisatoorselt. Edaspidi kavatsetakse vabatahtlikkuse alusel rohkem
lapsevanemaid tegevustesse kaasata, sest paistab, et see on kasutamata ressurss;
 Tublisti oli medaliste, 5 hõbedat, 3 kulda, edasiõppijaid on üle maailma Inglismaalt
Hiinani;
 Tutvustas gümnaasiumiosa kooliskäimiste statistikat;
 2016 õa KG riigieksamite tulemused eesti keeles ja inglise keeles olid keskmised
tulemused paremad kui Eesti keskmine tase, matemaatikas aga nii „laiendatud“ kui ka
„kitsas“ olid alla Eesti keskmise. Matemaatika tulemused võisid jääda kehvemaks
seetõttu, et õpetajad olid pikaajaliselt haiged. Sel aastal on matemaatika õpetajad olemas.;
 Tutvustas gümnaasiumi merenduse õppesuunda lähemalt;

Küsimused:
Kristiina Kütt, 7b lapsevanem: “Hiina keele tase ei vasta lapsevanemate ootustele! Suhtlus
toimub inglise keeles, millest kõik nooremad õpilased hästi aru ei saa õpetajate aktsendi tõttu.“
M.Varik: „Alates käesolevast õppeaastast on Hiina keele õpetamiseks sõlmitud leping Tallinna
Ülikooli Konfutsiuse Instituudiga, mis peaks tagama parema kvaliteedi keeleõppes. Nüüd saavad
õpetajad meie õppesüsteemist paremini aru, samuti õpetatakse e-kooli süsteemi kasutama.
Õpilased harjuvad uute õpetajatega ja nende inglise keele hääldusega aja jooksul,
gümnasiumiosas see probleemiks ei ole.“
Maris Rebel: „Spordipäevale registreerumine: kas huvipakkuvamaid gruppe ei saaks teha mitu
või suuremaks, rohkem arvestada laste huvide ja soovidega?! Samuti võiks registreerumine olla
pikemalt avatud, kasvõi septembri algusest.“
T.Takkis: „Ettepanek suunatakse spordiosakonnale ja võimalusel arvestatakse sellega.“
5. Kokkuvõte Kuressaare Gümnaasiumi hoolekogu tööst 2015/16 õppeaastal –
hoolekogu esimees Terje Nepper
 Tutvustab uutele kuulajatele hoolekogu liikmeid ja toimimise põhimõtteid;
 Valitakse uus 1.-3.klasside lapsevanemate esindaja, kuna eelmise esindaja Kristi Sillarti
laps õpib nüüd 4.klassis;
 Palub aktiivsemalt lapsevanemate murekohti hoolekogule esitada;
 Tutvustab praeguse hoolekogu koosseisu poolt tehtud töid ja milliste küsimustega
tegeleti.
 Annab teada, et soovib hoolekogu esimehe kohalt järgmisel koosolekul, tagasi astuda ja
palub senikaua uue kandidaadi peale mõelda. Vilistlaste esindajana jätkab hoolekogu
liikme tööd;
 Küsimus Anneli Meistersonile: „Millises seisus on Look Kool sel aastal?“. A. Meisterson
vastab: „Üritus toimub. Teemaks tänavamood, vaba teema. Korraldajaks Kuressaare
Gümnaasium koostöös Saare Maavalitsusega.“
Küsimusi T.Nepperile ei esitatud.

6. Uue hoolekogu liikme valimine
Uus liige valitakse 1.-3. klasside lapsevanemate esindajate seast, kuna senise esindaja Kristi
Sillarti laps õpib juba 4.klassis. Ettepanek tehakse Alver Sipelgale, kes esindab 2b klassi
lapsevanemaid. A.Sipelgas ettepanekule vastu ei ole ja kandidaat valitaksegi kõigi kuue
kohalolnud 1.-3. klasside lapsevanemate poolt ühehäälselt nende esindajaks.
7. Muud küsimused
Hiina keele õpet ja algklasside hindamissüsteemi arutati ning selgitusi jagasid õppealajuhatajad
eelpool.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub 06.detsembril 2016 kell 17.30 samas.
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