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Koosoleku päevakord kinnitati ühehäälselt.

Ühehäälselt valiti ka koosoleku juhataja ja protokollija.

Hoolekogu küsitluse kokkuvõte, Maris Rebel.

Märtsis korraldas hoolekogu rahuloluküsitluse, mis oli üleval 4 nädalat. Küsitlusele vastas 244 õpilast

ja 194 vanemat.

Kooli maine – nii õpilaste kui vanemate arvates on head rohkem. Algklassides arvatakse väga hästi.

Murekohti pole.

Õppetöö  korraldus  –  üldiselt  ollakse  rahul  ja  negatiivset  vähe.  Õpilased  sel  teemal:  keelegruppe

soovitakse taseme järgi, 10 klass oleks soovinud matemaatika gruppe, mõnede arvates on kord tunnis

käest  ära.  Vanemate  arvamused:  laps,  kes  käib  logopeedi  juures,  teeb  seda  mingi  tunni  arvelt,

veerandilõpu aktused võiks jätta ikkagi  veerandi  lõppu,  mitte uue algusesse,  veebruaris  võiks olla

lisavaheaeg, ära jäävaid tunde ei suudeta asendada.

Ettepanekud valikainete osas – 7 õpilast sooviks kehalist kasvatust rohkem, vanemate puhul 6 korral

välja toodud kunst, loovus, teater.

Infoliikumine  koolis  –  sellega  ollakse  rahul  ja  infoliikumist  peetakse  heaks.  Vaid  õpilaspäevikut

kasutab 6 õpilast ja 2 vanemat. Vaid e-kooli kasutab nii 13 õpilast kui ka 13 vanemat.

Koostöö klassijuhatajaga – üldiselt peetakse koostööd heaks, vaid üks 10 klass, kes klassijuhatajaga

väga ei kohtu. Ka vanemad peavad koostööd heaks. Ka vanemate poolt välja toodud üks 10 klass,

kelle vanematel pole veel klassijuhatajaga tegemist olnud.

Aineõpetajate koostöö – samuti head. Parimad: Marit Tarkin 13, Eve Tuisk 9, Riina Haljas 6, Grete

Pihl 6. Probleemsed: välja toodud 2 õpetajat- koolijuhtkond tegeleb.

Huvitegevus KG-s – väga hea, nii õpilaste kui ka vanemate arvates on palju erinevaid ja huvitavaid

ringe.

Õppetöövälised üritused – Õpilaste arvates on üritusi palju, kuid võiks rohkem olla tasuta. Vanemate

arvates toimub samuti palju põnevaid üritusi, võiks rohkem õues olla.



Kooliarsti teenus – need, kes on kasutanud, on rahul.  Enamus pole kasutanud. Arvamusi on mitmeid:

professionaalne, ebausaldusväärne, pole kunagi kohal, laps on alati abi saanud jne.

Logopeedi teenus – siin on probleemiks jõudlus. Väiksema murega lapsed ei saa abi. Algklasside lastel

rohkem abi vaja. Teenusega ollakse rahul. 

Psühholoogi teenus – palju kiitust suhtumise ja abi saamise osas.

Eripedagoogi teenus – väga hea, aga vähesed kasutavad. 224 õpilast ja 170 vanemat ei ole kasutanud.

Sotsiaaltöötaja teenus – kes kasutab, on rahul.

Koolikiusamine  – enamus  vastanutest  on kuulnud või  pole  kokku puutunud.  6-klassis  igapäevane

kiusamine. Vaimne terror kõige rohkem. Enamus õpilasi teavitab sellest täiskasvanuid. 

Kas oled jäänud koolis  söömata? – vastanutest  enamus vastasid kas väga harva või  mitte kunagi.

Erinevad põhjused, miks mõni õpilane on *igapäevaselt* söömata: 1. Ei jõua, kuna järjekorrad 7 in 2.

Toit ei meeldi 6 in 3. Trügimine 3 in 4. 1 pikk noormees ei saa kõhtu täis ja sellepärast ei lähegi

sööma.

Õppetingimused  –  enamus  vastanutest  on  seisukohal,  et  tingimused on  head.  Mõned  väljatoodud

näited.  Kitsas,  õhku on vähe.  Puittoolid liiga kõvad,  et  8  tundi  istuda.  Võimlas  pole  kardinaid ja

klassides puuduvad rulood. Talvel on külm. 

Vastab kooli haldusjuht Tiiu Smidt. Asjaga tegeletakse, sel aastal on juba juurde ostetud 17 rulood.

Arenguvestluse vajalikkus – väga hea. Mitmed vanemad avaldasid arvamust, et võiks pidada vaid siis

kui klassijuhataja/vanem näeb selleks vajadust. 

Õpilasel  hingel  –  koolisöökla  (menüüde  värskendamine,  rohkem puuvilja,  trügimine,  järjekorrad).

Probleemid õpetajatega, valdavalt matemaatika ja füüsika osas. Parklas võiksid olla jooned. Jne

Vanematel hingel – õpilaste teavitamine koolikorra osas. Soov kohtuda ka aineõpetajatega. Tublidelt

lastelt kooritakse kümme nahka (õpilased, kes on kooli eest väljas kas võistlustel või olümpiaadidel,

peavad ikka õigeks ajaks ka teised asjad ära tegema ja allahindlust ei tehta). Bussiootepaviljon võiks

olla ka parklapoolses küljes. 

Maris Rebel küsib – kuidas lahendatakse probleeme probleemsete õpetajatega, kuidas ja mismoodi

toimub uute õpetajate otsimine ja värbamine?



Vastab koolijuht  Toomas Takkis – hetkel  toimub sisekontroll,  mille tulemused selguvad 1,  maiks.

Matemaatikaga on alati keeruline, kuna aine ise on raske. Hetkel toimub majas noorenemine töötajate

seas. Majas alustab 8 uut inimest: ajaloo õpetaja, draama õpetaja, 2 uut hiina keele õpetajat. Käsil

klassijuhataja konkurss. Otsitakse kooli kodulehe kaudu, Facebookis jne. Samuti on olemas side oma

kooliõpilastega, kes paljud tulevad tagasi ise õpetama. Koostöös linnaga on osadele õpetajatele ka

linna poolt korter kasutamiseks.

Olukorrast koolis, koolijuht Toomas Takkis

Piret Tennoga tugikeskus, mis on toonud uut hingamist. Külalised Viljandist ja Ida-Virumaalt käisid

kooliga  tutvumas.  Käib  esimestesse  klassidesse  komplekteerimine.  Ja  kuna  tahtjaid  on  palju,  siis

alustab sügisel siiski neli esimest klassi. Klassides 24 õpilast, ühes 25 õpilast.

Käima läks golfiõpetus,  kus Mari  Suursalu tutvustab ja õpetab golfi.  Soov viia see ka 4ndasse ja

10ndasse klassi. 

Käivad  remondi  ettevalmistused  suveks.  Kaasavasse  eelarvesse  laste  mänguväljak  kooli

territooriumile. 

Kuressaare Linnavalitsuse plaanidest hariduse vallas, abilinnapea Tiia Leppik

Kooli maine on väga hea ja siia tahetakse tulla. Laste jaotamisel arvestatakse lapsi klassi 24, pidades

silmas laste heaolu, kuna ruumi on vähe ja lapsi palju. Avaldusi esimestesse klassidesse tuli rohkem

kui  prognoositud,  põhjuseks inimeste  ränne.  Ja  kuna lapsi  on rohkem,  kui  arvati,  siis  tuleb siiski

Kuressaare  Gümnaasiumisse  kolme  klassi  asemel  neli  esimest  klassi.  Seda  ka  põhjusel,  kuna

Kuressaare Gümnaasiumi on rohkem soovijaid ja paljud eelistavad just seda kooli. 

Samuti  toimub  rühmadesse  komplekteerimine  lasteaedades.  Koolipikendused  ja  nende  arv  selgub

mais. Samuti oleks vaja rühmasid, kus lapsed vajavad tugiisikut. Tavaliselt laabub siiski kõik sügiseks

ja kõik soovijad saavad lasteaiakoha. 

Pargi lasteaed võetakse maha ja ehitatakse uus. Huvikeskuses sisu muutub. Huviharidus Eestis on üks

paremini kaardistatud ja korraldatud. 

Hoolekogu kiitis ühehäälselt heaks õpilaste arvu tõstmise klassides 26 õpilaseni senise 24 asemel.

Olukorrast koolisööklas, KG söökla rahuloluuuringu kokkuvõte, haldusjuht Tiiu Smidt



Koolisöökla küsitlusele laekus 210 vastust, eelnevatel aastatel on vähem olnud. Kõige suurem protsent

vastanutest oli 1.-4. klass. 5 või enam korda nädalas sööb sooja lõunat 66,2%, 4,3% ei söö üldse.

Piisavalt aega söömiseks on 59%, vähe 41%.

Järjekord liigub pigem aeglaselt 72,4% ja 27,6% vastanute arvates. 28,1% sööb hommikuti sööklas

hommikuputru. Pikk järjekord ja lõunat ei jõua süüa – 25% pole juhtunud, 31% eriti pole juhtunud,

31% aegajalt, 13% pidevalt.

Lemmik toidud: suppidest seljanka, praadidest lasanje ja magustoitudest kamavaht.

Sellest aastast pakutakse lisaks koolipiimale ka keefiri. 

Valikud ja võimalused on sööklal olemas. Samuti on meie kooli söökla palju kiidetud ka väljastpoolt

käinud külaliste poolt, ka vahetusõpilaste poolt.

Pöördumine Kuressaare Linnavalitsuse poole KG staadioni korrastamiseks

Kooli  juhtkond  teeb  pöördumise,  ja  hoolekogu  allkirjastab  omalt  poolt  ja  saadab  linnajuhtidele.

(Pöördumine saadeti 19.04.16) Staadioni korrastamine on väga päevakohane. Tegu on kõige suurema

kooliga, kuid staadion on kehv. Samuti lisatakse pöördumisele ka bussiootepaviljon ja jooned parklas,

kuna ka need on linna rida.

Järgmine hoolekogu koosolek toimub uuel õppeaastal oktoobris.

Koosoleku juhataja Protokollija

Terje Nepper Evelin Tasa
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