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Toimumisaeg:
Juhatas:
Protokollis:
Osalesid:

17.04 17.30 – 19:00
Maris Rebel
Renate Pihl
Maris Rebel
Terje Nepper
Malle Tiitson
Ave Jõgi
Alver Sipelgas
Aivar Luks
Taivo Esko

Puudusid

Kristi Sillart, Paula Nõmme, Mathias Iilane, Kristel Paju,
Raimond Kannik, Karoliina Tammel.

Klasside esindajad:

Renate Pihl, Viktoria Bubukin, Ave Kaal, Reelika Murd, Piia Prei
Eveli Kallas, Laidi Lindau, Madli-Maria Naulainen, Reena Smidt,
Peeter Tiitson, Erika Salajõe.

Külalised:

Toomas Takkis, Anu Saabas, Tiiu Smidt, Õilme Salumäe.

KAVAS
1. KG Arengukava - Toomas Takkis 15 min
2. Klasside komplekteerimine uues vallas- Õilme Salumäe 15 min
3. Söökla rahulolu uuringu tulemused - Tiiu Smidt 15 min
4. Hoolekogu rahulolu uuringu tulemused. 20 min
5. Hoolekogu kohtumine haridusosakonnaga. 10 min
6. Hoolekogu töö kokkuvõte ja järgmise õppeaasta plaan. 15 min
Hoolekogu esimees Maris Rebel tegi sissejuhatuse ning tutvustas koosoleku päevakorda.
Koosoleku päevakord kinnitati ühehäälselt.

Arutleti:
1. KG Arengukava - Toomas Takkis
Toomas Takkis tutvustas Kuressaare Gümnaasiumi arengukava aastateks 2018-2021. Direktor
selgitas arengukava koostamise tagamaid ning lähteplatvormi antud olukorras, mil ühinenud
kohalik omavalitsus ei ole veel andnud omapoolset sisendit, et hallatavad asutused (sh ka
Kuressaare Gümnaasium) saaksid sellest lähtuvalt kujundada omapoolse arenguvisiooni.
Hetkel on tegemist kooli arengukava nn kiire versiooniga, mis on avatud täiendamisteks ning
KOV-poolse nägemuse ja sisendi olemasolul saab uue variatsiooni ehk juba 2018. aasta
sügisel.
T. Takkis tutvustas arengukava erinevate valdkondade lõikes ning vastas hoolekogu liikmete
poolt esitatud küsimustele. Direktor küsis hoolekogu toetust mõttele, et hiina keele õpe on
jätkuvalt vajalik ning koolis võiks edaspidi taas olla pedagoogilise haridusega õpetajad, kes
tulevad tööle kahe aastaseks perioodiks.
Kuressaare Gümnaasiumi arengukava 2018 – 2021 saadeti koosoleku eelselt tutvumiseks
hoolekogu liikmetele. Koosoleku juhataja pani arengukava kooskõlastamise ettepaneku
hääletusele. Toimus hääletus.
OTSUSTATI: Kinnitada Kuressaare Gümnaasiumi arengukava 2018-2021. Poolt 7 hoolekogu
liiget (kõik kohalolijad).
2. Klasside komplekteerimisest jm asjakohasest ühendvallas - Õilme Salumäe
Üldharidusnõunik Õilme Salumäe tutvustas lühidalt Saaremaa Vallavalitsuse hallatavate
asutuste (sh haridusasutuste) arengukava menetlemise protseduuri ja korda. Lisaks selgitas ta,
et enam ei määrata volikogu liikmete hulgast volikogu esindajat; see funktsioon pidaja
ülesannetest on delegeeritud valitsusele. Kes isikuliselt saab see antud juhul olema, ei ole veel
otsustatud. Vallavalitsuse osakonna tasandil on toimunud tööjaotus ning Kuressaare
Gümnaasiumi hoolekogus töös osaleb edasi Õilme Salumäe.
Ühendvallas tegeletakse õigusaktide korraldamisega. Näiteks on ettevalmistamisel ka
protseduuriline üldine kord haridusasutuse juhi valimiseks. Eelnõu esitatakse muuhulgas ka
hoolekogudele arvamuse avaldamiseks veel sellel kevadpoolaastal.
1.klassi laekus 312 avaldust, linna koolidesse 193. Kõige rohkem laekus Kuressaare
Gümnaasiumisse – 108 avaldust. Avalduste läbivaatamisel on aluseks elukoht registriandmete
alusel. Klasside jaotus on 3-3-2 (KG vs SÜG vs Vanalinna kool), nimekirjad hetkel on veel
koostamisel, kuid selle töönädala lõpuks saab lapsevanem informatsiooni avalduse esitamise
keskkonna kaudu ning koolidele edastatakse koolidesse vastuvõetud õpilaste andmed
haridusosakonna poolt.
Üldharidusnõunik küsis Kuressaare Gümnaasiumi hoolekogu arvamust klassikomplekti
suurendamise osas ning sai vastuseks, et hoolekogu seisukoht on jätkuvalt sama – täituvuse
ülempiiri ei suurendata.

3. Söökla rahulolu uuringu tulemused - Tiiu Smidt
Haldusjuht Tiiu Smidt andis ülevaate KG söökla rahuloluküsitluse tulemustest, mida
korraldatakse igal kevadel aastast 2010. Selleaastasele söökla rahuloluküsitluse vastas 438
inimest.
Küsitluse
koondtulemustega
on
võimalik
tutvuda
Meie
KGs
(https://www.oesel.ee/meiekg/index.php?s=3957 ).
4. Hoolekogu rahulolu uuringu tulemused – Maris Rebel
Maris Rebel andis ülevaate selleaastase hoolekogu küsitluse tulemustest. Küsitlusele vastas
307 lapsevanemat. Küsitluse tulemused on edastatud kooli juhtkonna esindajatele tutvumiseks
ning kokkuvõttev artikkel küsitlusest avaldatakse koolilehes Meie KG. Küsitlusele vastamise
aktiviseerumiseks otsustas hoolekogu omalt poolt välja panna ka auhinnad enamvastanud
klassidele (tulemused https://www.oesel.ee/meiekg/index.php?s=3967).
Ettepanekuks hoolekogu liikme poolt – klasside kaupa edastada küsitluse tulemused ka
konkreetsetele õpetajatele (klassijuhatajatele nende klasside kaupa) tutvumiseks.
5. Hoolekogu kohtumine haridusosakonnaga – Maris Rebel
Neljapäeval, 19. aprillil 2018. a. toimub KG hoolekogu kohtumine Saaremaa Vallavalitsuse
haridus- ja noorsootööosakonna esindajatega Tallinna tn 10 väikeses saalis.
6. Hoolekogu töö kokkuvõte ja järgmise õppeaasta plaan – Maris Rebel
Hoolekogu esimees andis ülevaate KG hoolekogu tööst 2017/18 õ.-a. Järgmisel õppeaastal on
plaanis jätkata 4 hoolekogu kokkusaamisega. Selleks on vajalik, et klasside lapsevanemate
esindajad oleksid paika pandud klasside poolt juba septembrikuus. 2018/19 I töökoosolek
toimub 9. oktoobril 2018. a. II töökoosolek on planeeritud detsembrikuu algusesse. Teemad
sügisesse – lastevanemate panus tööst kogukonna heaks (koostöös kooliga), kooliarsti
küllakutsumine, Anu Saabase poolt ülevaade 1.-9. klasside tundide külastusest 2017/18 II
poolaastal. Hoolekogu küsitluse läbiviimine sügispoolaastal, ettepanekuks kaasata
rahuloluküsitluse läbiviimisel (ja vastamisel) ka vanemate klasside (9.-12. klass) õpilased.

Renate Pihl
koosoleku protokollija

Maris Rebel
koosoleku juhataja

