KURESSAARE GÜMNAASIUMI
HOOLEKOGU KOOSOLEK
PROTOKOLL NR 19
Kuupäev: 06.12.2016
Koosoleku algus: 17.30
Koosoleku lõpp: 18.45
Koosoleku juhataja: Terje Nepper
Koosoleku protokollija: Liina Turja
Koosolekul osalesid hoolekogu liikmed:
Terje Nepper, Eve Tuisk, Ave Mägi, Anneli Meisterson, Ave Jõgi, Maris Rebel, Kristi Sillart, Andu
Truumure, Alver Sipelgas
Puudusid: Gretten Vaga, Raimond Kannik, Ave Kaal, Malle Tiitson, Minni Tang
Lastevanemate esindajad:
Grete Pastak, Peeter Tiitson, Ilme Õunapuu, Kaisa Nurm, Madli-Maria Naulainen, Evelin Tasa,Liina
Turja, Marje Altrov, Ahti Kuusk, Taivo Esko, Erik Keerberg, Eveli Kallas
Külalised:
1. Toomas Takkis, koolijuht
2. Anu Saabas õppealajuhataja
3. Tiiu Smidt, haldusjuht
Päevakord:


1.Olukorrast koolis – koolijuht Toomas Takkis



2.Õpitulemused ja õppekorralduslikud uuendused – õppealajuhataja Anu Saabas



3.Muud küsimused



3.1.Hommikune liiklus Kaevu ja Nooruse tänava nurgal





3.2 Söökla nõude puhtus
3.3 Ujula veetemperatuur
3.4 Koolikiusamine - Garderoobide juures olevatesse klassidesse minek on väiksematele
ebamugav- III kooliastme poisid panevad jala taha, hirmutavad, kiusavad. All tundi oodates
tekib konflikte ka II kooliastme klassides. Vanemad on soovinud taastada turvameeste
süsteemi.



3.5 Hoolekogu esimehe valimine

Koosoleku päevakord kinnitati ühehäälselt. Ühehäälselt valiti ka koosoleku juhataja ja protokollija.

1. Olukorrast koolis - ülevaate tegi Toomas Takkis
*Digikonkurssil osalemine oli edukas.
*Vanemate ettepanek turvamehe koha taastamine koolis – Kahjuks tugikeskusele turvatöötaja jaoks ja
sööklasse lisatööjõu
palkamiseks linn raha ei eraldanud.
*Mänguväljakule lisaraha ei ole eraldatud.
*Füsioterapeudile ettenähtud ruum sai rahastuse, tööd alustatakse suvel
2017.
*Kooli köök sai lisaraha uue kombiahju jaoks.
2. Õpitulemused ja õppekorralduslikud uuendused – õppealajuhataja Anu Saabas

*Purjetamise õppimine 2.klassis oli edukas. Positiivne tagasiside nii lastelt
kui ka vanematelt.
*Õuesõppepäevad on positiivste õpitulemustega, meeldiv vaheldus lastele ja
samuti õpetajatele.
*AB-kooli ülerahvastatus on õpetajatele raske. Kool ei saa vastu võtta nii
suurt hulka õpilasi.
*Õpilasesindusega koostöö sujub hästi, noored on konkreetsed ja kriitilised.
Aktiivsed ürituste korraldamisega. Esimeste klasside ja gümnasistide
koostöö on väga hea, õpetajad ja õpilased on rahul.
*KG 40 plakatid on välja pandud.
*Harmooniatuba on aktiivselt kasutuses, vabu kohti on raske leida.
*Tähelepanek õpetajate poolt-nutiseadmete hasartne kasutamine
vahetunnis segab ainetundi keskendumist. Õpilased ei suuda mõtetega
mängust välja tulla. Vahetunnid tuleks muuta sisukamaks teistlaadi
tegevustega.
*Kooliskäimisega probleeme esineb põhikoolis jätkuvalt.
*Liiklusteadlikkust tuleb suunata lastele ka koolist. Noortekeskusel on liiga
suur koormus. Mõttekoht järgmiseks õppeaastaks.
Lapsevanem küsib: *10. klasside esimene matemaatika arvestuslik töö jäi arusaamatuks. Hinded
olid halvad. Kas õpilased peavad selle töö hinde parandama või oli selle
töö hinne gruppidesse määramise aluseks ja ei mõjuta kursusehinnet? Küsimus edastatakse
M.Varikule ja aineõpetajatele.
3. Muud küsimused
3.1 Liiklus kooli Kaevu ja Nooruse tänava poolsel küljel on lastele ohtlik. Täiskasvanud on
märganud lastevanemate lohakust laste autost väljumisel. Peatutakse keset sõiduteed, lapsed väljuvad
sõidutee poolsest küljest. Arutletakse märgi ``peatumise keeld`` paigaldamist. Leitakse et märk ei
takista, vanemate suhtumine peab muutuma.
*Lastevanematel palutakse tähelepanu pöörata auto peatumise asukoha valikul ja lapse ohutuse
tagamisel auto uksest väljumisel. Ülekäiguradade juures hoida piisavalt ruumi, et kõigil liiklejail oleks

võimalik omada ülevaadet laste ohutusest. Kinnitage lastele helkuri vajalikkust ja kontrollige kodust
väljumisel helkuri olemasolu.
3.2 Söökla nõude puhtus. Lastevanematel on tagasiside õpilastelt, et kooli sööklas on klaasid ja
söögiriistad mustad. Söökla esindaja Tiiu Smidt palub, mustade nõude leidumisel puhaste seas, need
söökla kassasse näitamiseks viia. Probleemi eksisteerimist ei ole märganud igapäevaselt seal
einestavad õpetajad.
Probleemi võimalik tekkekoht-nõudepesumasin ei jõua uueks söögikorraks nõusid läikima kuivatada,
sellest tulenevalt on veeplekid söögiriistadel.
Kasutatud piimaklaase ei vii mõned õpilased peale kasutamist automaadi juurest ära, need jäetakse
puhaste klaaside hulka.
*Leivajagaja hügieeniline leiva jagamine kummikinnastega räägitakse üle.
3.3. Ujula vee temperatuur. Kontrolliti ujula vee- ja sisetemperatuuri. Näidud vastavad ettenähtud
nõuetele.
3.4 Koolikiusamisest-kõige äärmuslikuma abinõu, mida kool saab kasutada on
kiusajale ajutine koolikeeld. Vajadusel kasutatakse noorsoopolitsei abi. Füüsilised vigastuse koolist
tulnud lapsel on soovituslik pildistades fikseerida. Harmooniatuba kasutatakse nii kiusajate kui ka
kiusatavate psühholoogiliseks abistamiseks. Oluline on lastevanemate teadlikkkus ja koostöö kooliga
koolikiusamisest vabanemiseks.
*Ettepanek lapsevanematelt- paigaldada garderoobi liikumisanduritega
valgustid, et kiusajatelt võtta võimalus tulesid kustutada.
3.5 Hoolekogu uueks esimeheks valiti hääletamise tulemusena Maris Rebel.
Hääli kanditaadi poolt oli 8. Vastuhääli ei olnud.
*Terje Nepperi lahkumiskõne hoolekogu esimehe ametikohalt ja temale tänu avaldamine tehtud hea
töö eest.
*Järgmine hoolekogu koosolek toimub 07.veebruaril 2017, kell 17.30. Koosoleku kokku kutsujaks
uus esimees, Maris Rebel.
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