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PÄEVAKORD
1. Olukorrast koolis – Anu Saabas
2. Tugikeskuse tööst – Piret Tenno
3. Olukorrast garderoobides – Tiiu Smidt
4. Uue õpilase vastuvõtmise otsustamine
5. Hoolekogu aseesimehe valimine
6. Rahuloluküsitluse koostamisest
7. Muud küsimused
Päevakord kinnitati ühel häälel.

1. Olukorrast koolis
KUULATI:
Anu Saabas annab ülevaate olukorrast koolis, juhtides muu hulgas tähelepanu, et majas olid äsja
rahvatantsijad, järgmisel nädalal on sõbrapäev. Näitab sõnaliste hinnangute ja kujundava
hindamisega seoses üht võimalikku tunnistust ja annab ülevaate lastevanemate tagasisidest
tunnistustele – 88% vastanutest peab sellist tunnistust väga heaks või heaks. Lisaks näitab, kuidas
läheb õpilastel, kes on kujundava hindamise alt jõudnud 4. klassi. Hinnangud ja hinded on
vastavuses, ehkki õpetaja on muutunud. Seega pole põhjust muretsemiseks, et võib tekkida šokk
hinnangutelt hinnetele üleminekul.
OTSUSTATI:
Võtta teadmiseks olukord koolis.
2. Tugikeskuse tööst
KUULATI:
Piret
Tenno,
KG
tugikeskuse
juhataja
annab
ülevaate
tugiteenustest
KG-s.
(https://www.oesel.ee/kg/?a=1&i=28) Märgib, et sellest õppeaastast tööd alustanud harmooniatuba
on leidnud palju väljundeid ja on end juba õigustanud. Juhib tähelepanu, et kodulehel on avatud ka
mureja
rõõmulaegas.
Hetkel
on
katsetamisel
mugava
vahetunni
projekt
(https://www.oesel.ee/meiekg/?s=3269). Päevakorralised teemad ehk mis on hetkel
ettevalmistamisel: tugisüsteemide kirjeldused (etappide kirjeldused); agressiivsuse leevendamise
programm koostöös linna tugisüsteemiga; kiusamisennetus läbi ruumi koostöös Tallinna
Kunstiakadeemia magistrandi Kätlin Pesuriga parimate lahenduse leidmiseks.
SÕNA VÕTSID:
Tehti ettepanek proovida ka füüsilisel kujul mure- ja rõõmukasti kasutamist Kuressaare
Gümnaasiumis.
OTSUSTATI:
Võtta teadmiseks tugikeskuse töö tegemised.
3. Olukorrast garderoobides
KUULATI:
Tiiu Smidt, haldusjuht annab ülevaate olukorrast garderoobides ja toob näite, et just samal päeval
vahetati kahe kapi asukohta, tulles sellega vastu vanemate soovile. Rõhutab, et võimaluste piires
tullakse ikka õpilastele vastu.
OTSUSTATI:
Võtta teadmiseks olukord garderoobis.
4. Uue õpilase vastuvõtmise otsustamine
KUULATI:
Anu Saabas selgitab, kooliga soovib liituda mandrilt tulnud noormees, kes on alates 3. klassist
õppinud B-keelena hiina keelt ja soovib sellega jätkata.
Arutelu võimaluste üle.
OTSUSTATI:
Lubada õpilane võtta vastu 5. klassi alates märtsikuust 2017.
8 poolt- ja 2 vastuhäält.

5. Hoolekogu aseesimehe valimine
KUULATI:
Maris Rebel teeb ettepaneku, et hoolekogu aseesimeheks võiks saada Andu Truumure.
Arutelu.
OTSUSTATI:
Valida Kuressaare Gümnaasiumi hoolekogu aseesimeheks Andu Truumure.
Otsus võeti vastu ühel häälel.
6. Rahuloluküsitluse koostamisest
KUULATI:
Maris Rebel uurib, kas ja kuidas jätkata kooli rahuloluküsitluse läbiviimist.
Arutelu.
OTSUSTATI:
Maris Rebel ja Kaisa Nurm arutavad omavahel ja kaasavad abilisi rahuloluküsitluse läbiviimiseks.
7. Muud küsimused
KUULATI:
Maris Rebel uurib, kuidas suhtutakse nutiseadmete kasutamisse vahetunnis.
SÕNA VÕTSID:
Anu Saabas kommenteerib mõtet ja rõhutab, et nutiseadmete kasutamist ei taheta keelata, vaid
nendega mängimine võiks olla näiteks kuni kella kaheni keelatud ja seda kuni kuuendate klassideni.
Ainetunnis kasutatakse nutiseadmeid, s.h ka tahvelarvuteid eesmärgipäraselt edasi. Loomulikult
võib kodustele helistada, kuid mõte on panna noored omavahel reaalselt suhtlema. Lisab, et praegu
kasutavad sellist reeglit mõned klassid kokkuleppepõhiselt ja nendel see toimib.
Arutelu.
OTSUSTATI:
Uurida rahuloluküsitluses, mida arvavad mõttest lapsed ja lapsevanemad.
Järgmine hoolekogu koosolek 18. aprillil kell 17.30 auditooriumis.
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