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Lastevanemate esindajad: Madli-Maria Naulainen, Erika Salajõe, Kristi Makinenko,
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KAVAS
1. Koolitoidust Tiiu Smidt, T. Takkis
2. Vallauudised, Õ. Salumäe
3. Kooliuudised T.Takkis
4. KG tuleviku töögrupi tööst
5. Muu.
Arutleti:
Hoolekogu esimees Maris Rebel tegi sissejuhatuse ning tutvustas koosoleku päevakorda.
Päevakava kinnitati üksmeelselt.
1. T. Takkis ja T.Smidt koolisöögist

Praegune koolisöökla süsteem toimib aastast 1991. Sööklas on 199 kohta, koolis 1020
õpilast. KG toimub õpilaste toitlustamine 1.-4. klassi õpilased kaetud laudadega ja neil on
kindel menüü, kindel söögiaeg. 5.-12. klassi õpilased söövad alates 11:45, leides endale
sobiva söögiaja. Neil on võimalus ise menüüst valida meelepärane toit. Aastate lõikes on
ligi 100 erienevat praadi, 30 suppi ja 45 magustoitu ning 12 erinevat salatit päevas
(korraga väljas 4-6).

Näidismenüü
KG pakub lisaks päeva menüüle juba aastaid ka hommikuputru, mis alates 2013 jaanuarist
on õpilastele tasuta.
Sööklas tehtud remont aastal 2003 ning söögisaali sisustus on püsinud muutmata kujul
haruldaselt hästi ja näeb täna päris korralik välja. Õpilased oskavad ilusaid ruume ja
sisustust hoida.
Iga aasta tehakse sööklas ka uuring.
KG köögis toimetab 8 liikmeline meeskond suhteliselt kitsastes oludes. Toita tuleb üle
tuhande inimese. Hetkel 3 liiget puudu (haige, laps haige), kuid saavad hakkama.
Samuti on täpsemalt võimalik selle teemaga tutvuda ka kooli kodulehel.
Söökla - https://www.oesel.ee/kg/index.php?s=10
Toitlustamisest sööklas- https://www.oesel.ee/kg/index.php?s=26
Lisa 1. Kokkuvõte söökla tööst- Tiiu Smidt
Lisa 2. Artikkel koolilehte:
https://www.oesel.ee/meiekg/index.php?s=4460&fbclid=IwAR0hWUbVP0AHfRPtSpzWsoA
cRTsyS5An9_b0GoCPZeOiN-SWLw0MpsmNinM
2. Õ. Salumäe andis ülevaate Saaremaa valla uudistest:
● Riigigümnaasium- detailplaneering avalikul arutelul 27. veebruar 2019 kell 14:00
Tallinna 10 Kuressaare- kaasamõtlemine teretulnud ja oodatud.
2019 märksõnad
● Laste ja pere tugikeskus- juht Aron Nursi (taust kliiniline logopeed) alustab tööd
märtsi keskpaigast. Esialgu vallavalitsuse ruumid Lossi tn majas..

Maris Rebel: A.Nursi võiks kutsuda ka hoolekogusse sellel teemal rääkima.
Õilme Salumäe: Annan sõnumi edasi.
● Kallemäe Kooli tulevik- on olnud jutuks võimalik riigipoolne üleandmine vallale.
Seda teemat natuke meedias ka läbi käinud. Praegu hetkel ministeerium võtnud
teemat tagasi, sätib seda teiste eriõppe teemadega kokku. Valla poolt see
veebruarikuu volikogusse ei lähe.
● Erakooli finantseerimine nõusoleku andmine (hariduse eelnõuna volikogusse) –
alates 1 jaan 2020a. finantseerib erakoole riik kui kõikide muude tingimuste kõrval
on oma nõusoleku finantseerimise osas andnud ka see omavalitsus, kus erakooli
asub. See tähendab, et Saaremaa vald annab Haridusministeeriumile, kui see
otsus vastu võetakse, nõusoleku finantseerida Kuressaare linnas tegutseva Luce
Kooli tegevuskulusid.
● Kõige keerulisem teema - koolide personali eelarve arvestamise üldprintsiibid.
Toomas Takkis: Me oleme oma numbri saanud, päris rahul ei ole, aga tuleme kenasti
hakkama. reserve ei jää sellel aastal. Õpetajate miinimumpalka saime tõsta, sinna kuhu
riik ütleb- 1250€, saime tõsta nende inimeste palka, kes on seotud õpetajatega tugispetsialistid. Samuti saime klassijuhataja tasu tõsta 50€ võrra, see on 250€. Ei ole
rahul sellega, et ei ole arvastatud täiskohaga haridustehnoloogi.
3. T.Takkis kooliuudistest
● Kõik kooli õpetajad (sh lapse hoolduspuhkusel olevad) said jõulutoetuse.
● 2018/2019. õppeaasta teine eripedagoog Maarja Vahter (loe lähemalt
https://www.oesel.ee/meiekg/index.php?s=4304) , veebruarikuu algusest esimene
abiõpetaja Diana Matt- kuuluvad koolipersonali alla. Koolil on soov selliseid inimesi
omada 5 täisametikoha, praegu 2 ametikohta.
● Vald hakkab välja kuulutama staadioni hange- staadion peaks minema sel suvel
ehitusele.
● 8 klasside 14-nes suusalaager - tagasiside väga positiivne.
https://www.oesel.ee/meiekg/?s=4429
● 25- 26 jaanuar toimus seitsmes Eesti noorte lauljate konkurss Solistica- väga tore
üritus. Koolilehelt saab ülevaadet : https://www.oesel.ee/meiekg/?s=4406
https://www.oesel.ee/meiekg/?s=4424
https://www.oesel.ee/meiekg/?s=4409
● Sisehindamine (iga 3 aasta tagant)- sellega tegelevad Margit Düüna ja Anne
Keerberg Osiiliast, see on sisend uue kooli ettevalmistamiseks.
● Ettevalmistus uueks kooliks on loodud töögrupp. Loodud 4 seltskonda, kes sellega
kõik tegelevad ja annavad oma mõtteid, suuniseid, mida säilitada.
Hoolekogu grupp- Maris Rebel
Õpetajate grupp- Anu Saabas
Õpilasomavalitsuse grupp- Kristin Lauri
Ägedate õpside klubi- Marit Tarkin
● 7.-8. veebruaril Pärnus Eesti koolijuhtide ühenduse aastakonverentsil - Marju
Lauristin tegi ülevaate Eesti haridusvisiooni töögruppide tööst 2035. a, sellest
tehakse edaspidi arengukava. See on pikk vaade kuhu suunas Eesti haridus liigub.

4. M. Rebel annab ülevaate KG tuleviku töögrupi tööst:

Esimene kohtumine toimus 14.01 direktori juures, kus anti lähteülessanne kätte:
Lühikese ajurünnaku tulemusena käidi välja 14 ideed mille tulemusena jaotati edaspidised
koosolekud nelja punkti.
1. Traditsioonid, logo, laul, moto, üritused, järjepidevus või uus kool. Nimi. Vilistlased
jmt…
2. Õppeained (keeled, suhtlusõpe, karjääriõpe, draamaõpe, jmt….päris elus hakkama
saamise ja eneseteadlikkuse kasvatamine).
3. Tervis, toit, liikumine, vahetund, õuetund, ruumilahendused, õpilaste arv.
4. Reeglid, eetika, käitumismismudelid, vanemate kaasamine, kogukondlik,
ühiskondlik, projektid jmt….
Koosolekud on avatud ning uued huvilised oodatud.
Traditsioonide (30.jaan) ja õppeainete (14.veebr) koosolekud on toimunud. Järgmine
kohtumine tervisest toimub 7. märtsil kl 12 ametikoolis. Kooli kodulehele ülesse paneme
ühise dokumendi kõigist koosolekutest ja tulemusest.
5. Muud. Maris Rebel:
Kas eelmisel koosolekul mainitud probleemse õpetajaga kokkulepped on pidanud?
Toomas Takkis: üks klass anti teisele õpetajale õpetada, pole enam kaebusi tulnud.
Õppealajuhataja jälgib, õpetaja on ise andnud tagasiside oma töökohta. Samuti on klassid
ja grupid on talle keskmiseks hindeks 7 palli süsteemis andnud üle 3,5. Tegeleme temaga
ikka edasi.
Kuidas on lahenenud 1. klassi probleemse õpilase probleem?
Toomas Takkis: Temal on tugiõpetaja ja lisaks ka tugikeskuse teenused.
Mida tähendab meile uudis, et väikeklassid tuuakse iga kooli juurde eraldi?
Toomas Takkis: Oleme kuulnud, andsin oma arvamuse ajalehes, uut infot ei ole.
Õilme Salumäe: Raha kusagilt juurde ei tule, poliitilisel tasandi käes on see otsus- midagi
lõplikku selle kohta hetkel ei ole.
Maris Rebel: Ettepanek teha hoolekogu stend õpilasesinduse oma juurde.
Toomas Takkis: Olen sellega igati nõus. Võtame koos haldusjuhiga plaani.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub 16. aprillil 2019 kell 17.30 .
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