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Kuupäev: 10.12.2014 
Koosoleku algus: 17.30 
Koosoleku lõpp: 18.45 
 
Koosoleku juhataja: Terje Nepper 
Koosoleku protokollija: Anu Lomp 
 
Koosolekul osalesid hoolekogu liikmed: 
1. Terje Nepper 
2. Anu Lomp 
3. Malle Tiitson 
4. Eve Tuisk 
5. Kairit Lindmäe 
6. Ave Jõgi 
7. Kristi Sillart 
8. Ave Mägi 
9. Minni Tang 
10. Tiia Leppik 
11. Andu Truumure 
 
Puudusid: Helina Laidla, Raimond Kannik, Maris Rebel, Gretten Vaga 
 
Lastevanemate esindajad: Evelin Tasa, Ave Kaal, Peeter Tiitson, Erika Salajõe, Ursula 
Pajul, Viiu Õunpuu, Annes Lõbus, Karina Rüüsak, Eliis Paimre, Jaana Rauniste, Tiia Vaga,  
 
Külalised: 

1. Maidu Varik, õppealajuhataja 
2. Anu Saabas, õppealajuhataja 
3. Toomas Takkis, kooli direktor 

Päevakord: 
1. Olukorrast koolis – Koolijuht Toomas Takkis 
2. I veerandi õpitulemused, 2. ja 10.-12.klasside küsitluste kokkuvõtted – 

õppealajuhatajad Anu Saabas, Maidu Varik 
3. Linnavalitsuse plaanidest hariduse vallas – LV haridusosakonna juht Tiia Leppik 
4. Hoolekogu 2015. a tööplaan 
5. Jooksvad küsimused 

  
            Koosoleku päevakord kinnitati ühehäälselt. 

 
 
 
 
 



1. Olukorrast koolis – Toomas Takkis 

Käsitletud teemad: 
• Ülevaade koolis toimunud olulisematest üritustest. 
• Ülevaade programmeerimisringide käivitumisest, kus osalemiseks on suur huvi ja see 

projekt on end õigustanud. Plaanis on programmeerimise õpet laiendada. 
• Õpetajate palgasüsteem on a/ü käes täiendamisel.  Hetkel veel ei tea päris täpselt  

õpetajate palgatingimusi. Peale riigieelarve kinnitamist (toimub 10.12) saab teada 
konkreetsed põhimõtted, kuidas raha jagama hakatakse. Täna on tasustamine inimese 
(õpilase) põhine, mis KG-le sobib.  

• Sügisel toimub taas mõningane õpetajate liikumine, on minejaid ja juurde tulemas 
mõned uued õpetajad. 

• Viidi läbi küsitlus 10-12kl õpilaste seas, mille tulemused olid kooli jaoks positiivsed. 
Õpilaste tagasiside kooli kohta on enamasti väga hea ja hea. Õpilased kurdavad, et 
õppematerjalid ei ole elektrooniliselt saadaval. See olukord peab muutuma ja sellega 
tegeletakse. Tõenäoliselt rakendub tulevikus nõue, et õpilastel oleks võimalik tunnis 
käsitletud materjale veebist kätte saada ja see viiakse sujuvalt ellu lähiaastatel. Välja 
joonistus rahulolematus nelja õpetajaga, ühega neist eriti. Neile õpetajatele 
rakendatakse tugevam ja tihedam kontroll. Põhiprobleemiks on suhtlemine. 
 

2. I veerandi õpitulemused – õppealajuhatajad Anu Saabas, Maidu Varik 

Anu Saabas andis ülevaate II klassi lastevanemate küsitlusest (tulemused lisatud protokollile). 
Osales veidi üle 50% lapsevanematest. 
Põhikooli õpitulemused on lisatud protokollile. I veerand ei anna head ülevaadet, sest koolis 
on käidud veel vähe. On üks õpilane, kellel on raskusi koolikohustuse täitmisega. Temaga 
tegeletakse individuaalselt. 
 
Õppealajuhataja Maidu Varik andis lühidalt ülevaate gümnaasiumi osa õpitulemustest. 
Gümnaasiumi kursused alles käivad, tulemustest on vara rääkida ja vahekokkuvõtteid veel 
teha ei saa.  
Lisaks tegi Maidu Varik ülevaate digipöörde projektist koolis.  

 
3. Hoolekogu 2015. aasta tööplaan 

Kinnitati koosolekute toimumise ajad 2015a: 
10. veebruar 
21. aprill 
13. oktoober (laiendatud) 
08. detsember 
 
 
4. Linnavalitsuse plaanidest hariduse vallas 
 

Tiia Leppik andis ülevaate hetkeseisust seoses riigigümnaasiumite loomisega. 
Riigigümnaasiumi mõttekus on sõltuv asukohast, kohati nende loomisel häid külgi. 
Peamiselt on riigigümnaasiumiks üleminekul kaks põhjust: 1) hariduse kvaliteet, 2) 



m2 lapse kohta liiga palju. Kuressaares ei ole kummagi teemaga probleeme, meil on 
kaks väga tugevat gümnaasiumi ja m2 lapse kohta on meil vähem kui 
riigigümnaasiumis ette nähtud. Kuressaare haridusvõrk on väga säästlik. Lisaks 
numbritele peame arvestama ka kogukonna rahuloluga ja on küsimus, kas raha kaalub 
selle üles. Meil on olemas kaks väga erinäolist kooli ja õpilastel on olemas valik. 
Hetkel on arutelu pooleli ja vastav komsijon on kaks korda koos käinud. 2015.a 
märtsis püütakse luua mudel koos rahanumbritega. Kaasama peab laiema ringi 
inimesi, k.a. koolid ja lapsevanemad. 

5. Jooksvad küsimused 
 

1) II klasside koolikiusamine – on tulnud mitmeid signaale, et üht last kiusatakse. Arutati, et 
sellel teemal tuleks lastele rohkem selgitustööd teha. Koolipsühholoog töötab väikeste 
gruppidega ja asjaga tegeletakse. 

2) Muudatused ujula töös – lähiajal muudatusi tulemas ei ole, teema juurde tullakse edaspidi. 
 
 

Järgmine hoolekogu koosolek 10.veebruar 2015. 
 
 
 
Koosoleku juhataja     Protokollis 
Terje Nepper                                                             Anu Lomp 
 


