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Koht: Kuressaare Gümnaasium
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Protokollis: Kristi Kiil
Osalesid: Heidi Carolina Martinsaari, Margus Kivi, Kristi Kiil, Maris Rebel, Malle Tiitson,
Kristi Sillart, Merle Rekaya, Maris Sannik, Katariina Aulik, Kaie Järvelaid, Terje Nepper,
Õilme Salumäe.
Puudsid: Ave Jõgi, Aivar Luks, Ilme Õunapuu, Victoria Rosing, Raimond Kannik
Külalised: Toomas Takkis, Piret Tenno, Tiiu Smidt, Eva Mikkelson, Kelly Kasjanenko.
Lastevanemate esindajad: Kaisa Nurm, Heli Püüa, Angela Jelissejev, Ahti Kuusk, Argo
Jürisson, Kairi Sepp, Heilike Engbush, Kai Pärna, Piia Prei, Jaana Kubits, Erika Salajõe, eveli
Kallas, Peeter Tiitson.
KAVAS
1. M. Rebel hoolekogu töökord ja eelmise aasta ülevaade. Dokumendid saadetud tutvumiseks.
2. Hoolekogu liikmete kinnitamine ja tööplaani paika panemine.
3. T. Takkis kooliuudised.
4. Õ. Salumäe vallauudised.
5. Muud

Arutleti:
1. Hoolekogu esimees Maris Rebel tegi sissejuhatuse ning tutvustas koosoleku
päevakorda. Koosoleku päevakord kinnitati ühehäälselt.

•
•

Anti ülevaade Saaremaa valla üldhariduskooli, huvikooli ja koolieelse lasteasutuse
hoolekogu moodustamise korrast ja hoolekogu töökorrast.
Tutvustati Kuressaare Gümnaasiumi hoolekogu 2018/2019. õa tööaruannet.
2. Hoolekogu liikmete kinnitamine.

Hoolekogu liikmete valimise protseduur.
Lastevanemate valimine klassides toimub edaspidi samamoodi nagu varem:
Klassijuhataja annab lastevanemate koosolekul (kui seda ei toimu enne 21. septembrit, siis
vastavas suhtluskanalis, kas maililistis või FB grupis) lastevanematele ülesande valida endi
hulgast esindaja demokraatliku teel enamuse nõusolekul. Klassijuhataja edastab andmed kooli
sekretärile, kes edastab need hoolekogule ja IT osakonnale.
Õpetajate põhikooli ja gümnaasiumi astme esindajad esitab direktor hoolekogule.
Õpilaste esindajad määrab kooli õpilasesindus ja need esitab hoolekogule kooli huvijuht.
Huvikooli esindajad (õpetaja, lapsevanem ja õpilane) esitab hoolekogule Inspira juhataja.
Hiljemalt 20. septembriks.
Kõik esindajad lisatakse lastevanemate esindajate listi hiljemalt 21. septembriks nagu ka
valitakse huvikooli esindajad ja õpilasesinduse esindajad ning õpetajate esindajad. Seejärel
saab hoolekogu esimees saata kutse esimesele laiendatud hoolekogu koosolekule kuhu on
oodatud kõik esindajad. Seejärel valitakse hoolekogu liikmete klasside lastevanemate
esindajad (2 liiget 1.-3.kl, 2 esindajat 4- 6.kl. 2 esindajat 7.-9. kl, 1 esindaja gümnaasiumi
ossa).
OTSUSTATI:
1. Kinnitada 2019/20 õ/a KG hoolekogu 17 liikmelisse koosseisu:
Õilme Salumäe valla esindaja
Heidi Carolina Martinsaari ja Margus Kivi 1.-3.kl lastevanemate esindajad
Aivar Luks ja Kristi Kiil 4.-6. kl lastevanemate esindajad
Maris Rebel ja Ilme Õunapuu 7.-9.kl lastevanemate esindajad nõus jätkama
Kaie Järvelaid gümnaasiumi lastevanemate esindaja
Kristi Sillart huvikooli lastevanemate esindaja nõus jätkama
Malle Tiitson põhikooli õpetajate esindaja
Ave Jõgi gümnaasiumi õpetajate esindaja
Merle Rekaya huvikooli õpetajate esindaja
Maris Sannik põhikooli õpilaste esindaja
Katariina Aulik gümnaasiumi õpilaste esindaja
Victoria Rosing huvikooli õpilaste esindaja
Raimond Kannik kooli toetavate organisatsioonide esindaja
Terje Nepper kooli vilistlaste esindaja
Maris Rebel esimees
Kristi Sillart aseesimees
Kristi Kiil sekretär
*Hoolekogusse kuulub 9 lapsevanemat, kes moodustavad enamuse.
Häältega: poolt 13 häält (kõik kohalolijad).

Tööplaan: T 10. detsember 2019 ; T 11. veebruar 2020; T 14. aprill 2020
3. T. Takkis kooliuudised.












KG siserahulolu uuring 2016/17/18 õa tutvustab Anne Keerberg (ülevaade lisatud).
Õpetajate koostöö kooli sees võiks parem olla. Palju on noori õpetajaid. Palju
huvitavaid algatusi-programme. Hea digivalmidus. Kooli maine väga hea. Kooli osad
meeldivad (söökla, talveaed, raamatukogu jne). KG tase Eesti keskmisest kõrgem
(õppeedukus). Hea õppekeskkond, palju võimalusi huvitegevuseks. Töö andekate
lastega võiks veel parem olla.
Digipädevused (Margit Düüna) – hästi arenenud, haridustehnoloog, it spets ja infojuht
koolis olemas. Koolil palju tunnustusi digi valdkonnas. Õpetajate digipädevuste
hindamine-uurimine, vajadusel saata koolitusele. IT võimekuse parendamine.
Elektrooniliste lahenduste arendamine.
ERASMUS+ projekt (M.Düüna)
Sept-s algas 7 projekti. Eestvedajad Viktoria Bubukin, Margit Düüna, Maidu Varik ja
Marika Varjas. https://www.oesel.ee/meiekg/?s=4729
Takkis jätkab. Kinnitamisel on töögrupid, kes arutavad, mida uues koolis muuta. Neil
on kõrval ka lastevanemate ettepanekud. Olulisi teemasid on palju üks on nt Nooruse
kooli ruumi programm.
Kooli tuli sel astal vaid 2 uut töötajat.
Kooli muutudes võib töötajaid vähendeda, kandideeritakse mujale ka. Nende inimeste
oskused-teadmised tuleb üle võtta/anda. Sellega tegeletakse teadlikult.
Ettevaatavalt mõeldakse 2021/22 õa tunniplaanile. Tuleb valmis olla igaks olukorraks.
Koolis suhteliselt palju noori õpetajaid - nt lapsepuhkuste laine jmt
Tugispetsialistidena on kooli teenindamas Saaremaa Laste ja Perede tugikeskuse
töötajad: kaks eripedagoogi ja sotsiaalpedagoog. Psühholoogi pole. Tugiteenuste
keskusega leping ees.
Staadion ja selle hoone valmivad detsembris. Esialgset soovi on kärbitud, aga olukord
saab olema tunduvalt parem kui enne.
Eva Mikkelson, Kelly Kasjanenko tutuvustavad 216 allkrijaga pöördumist Vegan
toidu menüüsse lisamise kohta https://www.oesel.ee/meiekg/?s=4754. Leiavad, et
rohkem taimetoitu on hea kõigile ja neil on palju kaasamõtlejaid. Veendunud veganeid
on allkirjutanutest 10-15. Tiiu Smidt kommenteerib söökla poolelt vaadatuna.
Koolisööklas on lai salativalik ja tehakse ka täna lihata toite nagu nt ühepajatoit, aga
see ei sobi veganitele kuna seal on sibul praetud võiga. Kindlasti annab koostöös
menüüsse leida taimetoite, mis sobiksid kõigile. Konsulteerinud tervishoiu töötajatega,
kes ei kinnita, et veganlus sobiks kasvavale organismile tekib teatud ettevaatlikkus.
Lapsevanemad arutlevad - menüü nimekirja vegan sildiga toitude lisamine mõjuks
esile tõstvalt, et mitte öelda propageerivalt. Tiiu Smidt selgitab. Nii või teisiti on
vegantoitude menüüsse lisamine täna vara, sest ei ole tehtud hinna kalkulatsioone. Ja
köögis on ka ruumi vähe. Nt kasutades ühte panni ja potti 15 noore huvides, võib jääda
100 inimese toit nendes nõudes samal ajal tegemata. Kaaluda võiks alternatiivi osta
see toit sisse mõnest söögikohast, aga see tähendaks ilmselt juurde maksmist. Üks
võimalus on lisada kartulile ja salatile lihtsalt sobivaid poolfabrikaate, aga Kelly
selgitab, et köögivilja pasta tegemine suures potis tuleb kindlasti odavam kui osta
kõigile kikerherne kotletid. Uuritakse ka, et kuidas täna noored hakkama saavad? Kas
söökla võimaldab koolis oma kaasas olevat toitu soojendada jmt? Valmisolek on
olemas. Kelly kirjeldab oma pikka päeva, kus on kooli ja trenni koormuse vahel väga



vaja piisavalt süüa. Täna on tal omal lisa kaasas. Tiiu Smidt selgitab ka, et võiksime
kohelda veganeid kui erivajadusega toitujaid nagu toidutalumatud ja allergikud, aga
tegelikult veganid ju ei ole seda, see on nende isiklik valik. Kas peaksime kooli söögi
eelarvest katma nende erisoovid? Ühiselt siiski jõutakse kokkuleppeni, et selle
teemaga minnakse edasi. Kui on võimalik lisada menüüsse toite, mis sobivad kõigile,
mille valmistamine on tehniliselt võimalik ja hind jääb eelarve piiridesse, siis võib
selliseid toite menüüsse juurde tekitada ka ilma vegan sildita. Samuti võib uurida
vegan toidu sisse tellimise võimalusi. Võtame samm haaval. Üldiselt on hoolekogu
tüdrukute ettevõtlikkuse osas toetav. Nii toimetades elus ajad edenevadki. Ka direktor
arvab, et söökla ja veganid võiksid jätkuvalt omavahel suhelda ja võimalusi koos
otsida.
Koolist projektide kaudu käinud eelmisel õppeaastal õpilasi ja õpetajaid 25 riigis.

4. Õ. Salumäe vallauudised.
Uue kooli direktori valimisest. Arengukava. Projektide eelarve. Koolide komplekteerimine
(eriti 1.klasside), elukohajärgse kooli määramine, vajalik veelkord vanematele seda selgitada.
Vanalinna kooli investeering lükkub edasi, SÜG, Vanalinna kool. Küsimus, milliseid koole
meil vaja on (ca 1800 õpilast).
Muud küsimused:
1) Kas ekooli arvuti ja mobiili vaade on sarnasem, kas lapsevanemad tajuvad arenguid?
Tundub, et tekkinud harjumine. Kommentaare ei järgne.
2) Kodutööde ja kontrolltööde/testide koormus. Mitmed kurdavad, et liiga palju töid ühel
päeval. Õpetaja Malle Tiitson selgitab, et koolis on olemas ühtne süsteem, kus
paistavad kontrolltööd kõigile õpetajatele kätte. On tunde, mille puhul ei ole valikuid,
kui see aine toimubki vaid korra nädalas. Õpetajad annavad oma parima, kuid alati ei
ole häid valikuid. Anu Saabasega jälgitakse olukorda pidevalt. Tunnikontrollide arv ei
ole reguleeritud.
3) Koolimaja ventilatsioon. Tagasiside lastelt on, et õhku vähe. Kellel külm, kellel palav.
Avatud aknad põhjustavad tuuletõmmet ja haigestumisi. Selgitab Tiiu Smidt.
Ventilatsioon toob värske õhu, mitte jaheda/sooja õhu, seda teeb konditsioneer, mida
koolis ei ole.
4) Bussipeatuste käitumiskord vajab järeleaitamist nagu iga sügis. Käivad eri inimesed
järelvalvet tegemas, nii koolist kui vanemad ja ka politsei. Probleem bussi
mahtumisega. On pöördutud valla transpordi ametniku poole. Kella 13 ajal võiks
suurem buss käia, lapsed ei suuda end jaotada mitme väikse bussi vahel.
5) Kooli õe/arsti saadetavad lipikud tervise kohta võiks digitaliseerida (ettepanek Ahti
Kuuse poolt). Lipikul kotis või taskus olevad andmed ei liigu turvaliselt ja sageli
lapsed unustavad ning info ei liigu. Direktor selgitab - probleemiks lepingu
puudumine kooli ja õe/arsti vahel, see on määramata. Koostöös valla ja terviseteenuse
osutajaga võiks selleni jõuda.

Kristi Kiil
Koosoleku protokollija

Maris Rebel
Koosoleku juhataja

