
Kuressaare Gümnaasiumi 

Hoolekogu koosolek 

PROTOKOLL NR. 14 
 

Kuupäev: 13.10. 2015 

Koosoleku algus: 17.30 

Koosoleku lõpp: 20.00 

Koosoleku juhataja: Terje Nepper 

Koosoleku protokollijad: Maris Rebel 

 

Koosolekul osalesid hoolekogu liikmed: 

1. Terje Nepper 

2. Anneli Meisterson 

3. Kristi Sillart 

4. Ave Jõgi 

5. Maris Rebel 

6. Andu Truumure 

7. Ave Mägi 

8. Malle Tiitson 

9. Minni Tang 

Puudusid: Gretten Vaga,  Eve Tuisk, Raimond Kannik, Tiia Leppik 

Volitused lõppenud: Helina Laidla, Anu Lomp 

 

Lapsevanemate esindajad:  

Peeter Tiitson 11b, Evelin Tasa 3c , Eliis Paimre 3d, Ave Kaal 2d/7b,  

Jaana Rauniste 9a, Viiu Õunpuu 8c,  Margus Männik 1a, Siret Liiv 8b/12b, 

Karina Rüüsak 5a, Ragna Roi 4b. 

 

Külalised: 

1.Toomas Takkis - koolijuht 

2. Maidu Varik - õppealajuhataja 

3. Anu Saabas -õppealajuhataja 

4. Õilme Salumäe linnavalitsuse esindaja 

5. Tiiu Smidt - haldusjuht 

 

Päevakord: 

1. Olukorrast koolis- Toomas Takkis 

2. Riigigümnaasiumi teemaarengutest Toomas Takkis 

3. Kuressaare Linnavalituses plaanidest hariduse vallas- Õilme Salumäe 

4. Möödunud õppeaasta 2015 riigieksami tulemustest Maidu Varik 

5. Õpitulemused 2015 Anu Saabas. 

6. Hoolekogu töö korraldusest Terje Nepper 

7. Jooksvad küsimused.  



 

Päevakord kinnitatakse üksmeelelt. 

 

1. Toomas Takkis võtab lühidalt kokku olukorra koolis. 

o klassid on komplekteeritud, 

o õpetajad on komplekteeritud 

o tugustruktuurid on mehitatud 

 

2. Toomas Takkis kirjeldab läbirääkimisi riigigümnaasiumi teemal. 

Tänseks on kohalik ekspertgrupp käinud koos palju kordi, kohtutud on ka 

haridusministeeriumi esindjatega, kellele on üle antud omapoolsed küsimused. 

Vastused peaksid saabuma lähiajal ja neid soovitakse tutvustada kogukonna 

õpetajatele, õpilastele ja lapsevanematele.  

Novembris 2015 toimuvad kohtumised eri vanuseastme lastevanematega. 

Kaasatakse ajakirjandust. Info kooli kodulehele jne… 

Ühtlasi koostatakse veebiküsitlus, mille vastuseid on vaja detsembris 2015 

esitleda ministeeriumile. Suures osas soovitaksegi tugineda lapsevanemate 

arvamusele. Seega on oluline neile valikuid selgitada. 

Õilme Salumäe kirjeldab valikute plusse, mida ministeerium on välja toonud. 

o Üle-eestiliselt soovitakse parendada ruumikasutust, mis peaks olema 

vähemalt 10m2 õpilase kohta, aga tänase seisuga on see KGs juba 8m2 

õpilase kohta. 

o Eesmärk on pakkuda gümnaasiumi õpilastele piisavalt hea tasemega 

õpetajaid kõigil erialadel. Toomas Takkis lisab, et ilmselt kandideeriksid 

uude kooli enamus praegustest gümnaasiumi õpetajatest ja tõenäoliselt 

neid ka valitaks. 

o Üle-eestiline eesmärk on parendada tehnilist tingimusi erinevate erialade 

kaasaegseks edastamiseks. Mis tähendab, et uue riigigümnaasiumi tulekul 

me räägime ilmselt uues hoonest. Lastevanematele jääb arusaamatuks 

miks ei võiks panustada praegustesse hoonetesse ja säästa riigi raha… 

 

Ilmselgelt tekitab see teema lastevanemates palju küsimusi ja neile peab andma 

võimaluse küsida ja kaasa rääkida. 

 

3. Õilme Salumäe tutvustab linna plaane haridusvallas. 

o Kuressaare Noorte Huvikeskuse(KNHK) hange ruumide 

korrastamiseks linna bussijaamas. Plaanis on huvikeskus jätta tööle 

avatud noorte keskusena. 

2015 aastal on osa ringe juba lõpetanud töö KNHK all ja 2016 liigub 

laskmine spordikooli alla. Lapsevanema jaoks see sisuliselt midagi ei 

muuda. 

o Lasteaedade komplekteerimine toimub edaspidi vaid jooksva aasta 

jagu ette. 



o Lääne-Saare valla  ühtse haridusruumileping on veel sõlmimisel. 

o Õpilaste arvudest. Üldhariduskoolides kokku õpib 2222 last. Algklassi 

laste arv kasvab pisut. Uuel aastal gümnasiste 873, lisandub Leisi 7 ja 

Orissaare 16. 

o Kui KG saab pilgeni täis, siis komplekteeritakse lisa paralleele 

alternatiivsesse kooli. Kitsaskohad on juba ilmnenud sööklas ja 

koduklasside nappuses. 

 

4. Maidu Varik võtab kokku Riigieksami tulemused 2015 aastal. 

(Slaidid) 

KGs on olemas jätkuvalt tugevad tipud, ent kuna pink on pikk siis keskmine ka 

vastav. Tulemused võrreldavad Eesti keskmisega kohati paremad kohati 

nõrgemad. Edasiõppijate koolide ring laienes, lisandus rakenduslikke kõrgkoole.  

 

5. Anu Saabas räägib 2015 õpitulemustest.(Slaidid) 

Pisa 2015 tulemusi veel oodatakse. 

E-tasemetööd on uus ja huvitav asi, mis on hästi vastu võetud. 

Programmeerimise vastu on äärmiselt suur huvi. 

Puudumiste statistikast, aineolümpiaadidest, üleriigilistest  tasemetöödest, 

põhikooli lõpueksamitest. 4.-9. kl õpilaste ja õpetajate ootustest.  

Koostööst lastevanematega - rahulolu küsitlused, arenguvestlused. 

Terje Nepper uurib kuidas on muutunud lastevanemate hoiak algklasside 

mittenumbrilisse hindmissüsteemi. Saabase hinnangul on olukorraga harjutud. 

Riiklik tendents näitab et sellega pigem minnakse edaspidi ka vanematesse 

astmetesse edasi. 

Terje Nepper pärib kuidas on lahenenud möödunud aastane probleem 

algklasside kärarikka koridoriga. Olukord on rahunenud ja tänavu aastal 

planeeriti teisiti. Ühe koridori peal on erivanuses lapsed ja see mõjub hästi. 

Terje Nepper uurib kooli juhtkonnalt, kas on arutatud hoolekogu ettepanekut 

olümpiaadidel osalejate vabastamist ``töö kooli heaks`` kohustusest. 

Lubatakse arutada. 

 

6. Hoolekogu töö kokkuvõte 2014/2015 

Tere Nepper tutvustab hoolekogu töökorraldust ja teeb lühikokkuvõtte 

hoolekogu 2014/2015 tegemistest. 

 

7. Hoolekogu uute liikmete valimine. 

4.-6. klasside uueks esindajaks valitakse Maris Rebel (2 häält poolt, 0 vastu, 0 

erapooletut) 

7.-9. klasside uueks esindajaks valitakse Ave Kaal (1 hääl poolt, 0 vastu, 0 

erapooletut) 

 

8. Jooksvad küsimused 



Minni Tang on tõstatanud sööklas probleemselt käituvate õpilaste teema. 

Otsustatakse, et koostöös klassijuhataja ja õpilasesindusega kutsutakse need 

trügijad koos vanematega kooli. 

Leitakse, et peale magnetkaartidest loobumist on söökla teenindus muutunud 

kiiremaks. Teenindajatele midagi ette heita ei ole. Tänu õpetajate paindlikule 

toimetamisele jõuavad kõik klassid ikkagi söömas käia, aga ilmselgelt on 

koolimaja toitlustamise võimalused ammendunud. Suuremat hulka õpilasi 

söökla ruum sellisel kujul teenindada ei suuda. 

 

Järgmine hoolekogu koosolek 08. detsember 2015. 

 

 

 

Koosoleku juhataja 

Terje Nepper 

Protokollija 

Maris Rebel 

 

 

 


