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PÄEVAKORRAS 

 

1. Olukorrast koolis – koolijuht Toomas Takkis, õppealajuhataja Anu Saabas, 

spordiosakonna juhataja Ülle Räim. 

 

T. Takkise ülevaade, vastused tekkinud küsimustele:  

Koolis töötab uuest aastast füsioterapeut, lisaks alustas jaanuaris tööd uus matemaatikaõpetaja 

Enda Torga. Uuest õppeaastast on pedagoogilise personali poole pealt vajadus mitmele 

õpetajale – kehaline kasvatus, terviseõpetus, ajaloo- ja ühiskonnaõpetus. Läbimõtlemist vajab 

vene keele tundide jaotus.  

 

ÜKT tunnid, sh ka koolist väljas vabatahtliku töö ja heategevusena kogukonna heaks 

Koolidirektori sõnul on tööl kooli heaks palju laiem tähendus kui rehaga kraapimine 

koolimaja ümbruses. Mõte – laps panustab ümbritsevasse keskkonda. 

Norm 10tunnilt liikunud 5tunnile. Erinevad võimalused – töö kogukonna heaks, 

heategevuslikud projektid, koostöös erinevate ametiasutustega nn kogukonnatöö 

korraldamine. Direktor näeb võimalust, et kui hoolekogu suudab pedagooge ja õpilasi veenda, 

et see on vajalik ja kasulik, on kõva sõna.  

 

Kuidas on menetletud probleemõpetajad, kelle puhul aastast aastasse (küsimustikest) 

murekirju tuleb?  

Kuidas peaks õpilane käituma, kui satub hinnangu tõttu õpetajaga konflikti? Kas 

pöörduma klassijuhataja poole, õppealajuhataja jutule? 

Kaebusi/pöördumisi tuleb igas kuus erineval moel (lapsevanemate, õpilaste poolt). Koolijuht 

sekkub ainult siis, kui on selge esildis laual. Sellisel juhul ei jäeta ühtegi pöördumist läbi 

töötamata – vajadusel sisekontroll, seletuskirjade võtmine, tagasisideküsitlus, tundide 

külastused jmt. Peale seda – vestlus. Asju võetakse tõsiselt, kuid kaitstakse ka õpetajat, sest 

see on direktori töö. Lähenetakse juhtumipõhiselt.  

 

Õpetajate suhtumine KIVA programmi 



Kõik see, mis puudutab koolikiusamist või ennetamist, võetakse nö külge. Kuressaare 

Gümnaasiumist osaleb järgmisel nädalal KIVA programmi infopäeval 2 töötajat, plaanis on 

märtsikuus kutsuda õpilastele esineja rääkima küber- ja koolikiusamisest. KG on osalenud 

projektis „Kiusamisevaba kool“, lisaks toimub TORE liikumine. Teemadega tegeletakse, 

olemas peab olema õpetajate valmisolek teemadega kaasa minna.  

 

Õpetajate õigused v õpilaste õigused - kuidas KG kaalukaussi tunnetab? 

Õpetajate huvigrupp ei nurise (Ave Jõgi sõnul).  

 

Soome keele õppimise võimalikkusest KGs 

Hetkel võimalus korraldada piisava arvu soovijate korral ringina, vajadusel lähenetakse 

juhtumipõhiselt. Nõudlust täna ei ole. Lisaks on juttu olnud hispaania keelest, itaalia keelest.  

 

 

Õppealajuhataja Anu Saabase ülevaade 2017/18 I poolaasta õpitulemustest koolis. Võrdlus 

möödunud õppeaasta proportsioonidega – teatud näitajad on paranenud, märkimisväärne 

muutus positiivsuse poole on olnud koolikohustuste täitmisel (saavutatud koostöös 

tugikeskuse spetsialistidega).  

Teostatud on järelvalve 3. kooliastmes. Läbiviidud uuring õpilaste seas „Miks Sa õpid?“ 

Uuringu tulemustega võimalus vajadusel tutvuda A. Saabase poole pöördudes. Peatselt ilmub 

ka kooli veebilehel uuringu tulemustest artikkel.  

Mille üle veel õnnelik ollakse? Lliikumisvahetunnid, Pikapäeva rühm Noortejaamas, TORE 

liikumine (ring), KG vilistlaste külalistunnid, Robootika jt õpilaste saavutused.  

A.Saabase ettepanek – hoolekogu küsimustiku suunitlus pigem lapsevanematele (mitte 

niivõrd õpilastele).  

 

 

Spordiosakonna juhataja Ülle Räim – esitlus „koostöö on koos tegemine“.  

Alates jaanuarist 2018.a. koolis taas tööl füsioterapeut, tegeleb õpilastega, kelle tervislik 

seisund ei võimalda ajutiselt põhigrupi tunnis osaleda.  

Hetkel olukord, kus (pere)arstid tõendeid väljastada enam ei soovi. Kuis siis edasi? 

Saadakse/esitletakse tõendit, kus peal kirjas on „Haigestumine“ (juriidiliselt ei ole ka 

koolil/õpetajal õigus konkreetselt teada saada, milles seisneb haigestumise sisu). Koostöö 

perearstidega, suhtumised erinevad. Suhtumine teatavasse liikumisse ka erinev.  

 

Lühiajaline (1-2nädalat) mitteosalemine kehalisest kasvatusest põhitunnis:  

*lapsevanema või arstitõendi esitamine enne tunni algust (vahetunnis) oma kehalise kasvatuse 

õpetajale. Võiks olla taasesitatavas vormis (on juhtumeid, kus on esitatud kuid hiljem).  

*lapsevanema e-kiri otse aineõpetajale 

*aineõpetaja otsustab koostöös füsioterapeudiga, milliste eesmärkide ja tegevuskavaga saab 

olema konkreetse õpilase tund 

 

E-kool ei ole hea variant, kuna e-koolist ei tule õpetajale meilile või telefoni märguannet. 

Tõend klassijuhatajale kehalisest kasvatusest puudumise kohta ei ütle suurt midagi. 

Mõttekohaks – puudumiste põhjendamine esindussõitude ja –võistluste tõttu koolipoolsete 

juhendajate poolt (kuidas korraldatakse)? 

 

Liikumisretsept – soovunelm, mille poole liikuda (Rootsi näide). Koostöö (pere)arsti, 

lapsevanema ja õpilase ning kooli vahel. So õpetus liikumisest – igaühele, tema võimete ja 



vajaduste piires. Õpilane saab koostöös füsioterapeudiga lahti mõtestada  oma haiguse ja 

võimalused liikumiseks. Mõtestatud tegevus füsioterapeudi juures vastavalt oma võimetele.  

 

Õpetajad on avatud suhtlemisele ja lastevanemate poolsetele pöördumistele. Alati saab kokku 

leppida kirja vahetusel sobiliku aja arutlemiseks.  

 

2. Olukorrast valla haridusjuhtimises – haridushõunik Õilme Salumäe 

Koolidega tegeleb haridus- ja noorsootööosakond, osakond on töötajatega hetkeseisul 

komplekteeritud. Osakonnajuhataja – Raivo Peeters, abivallavanem – Helle Kahm. 

Tööülesanded on tinglikult jaotatud, lõplik jaotus ilmselt kujunemas. Meelis Kaubi 

(haridusnõunik, endise MV funktsioonide poolelt, nt olümpiaadid jne), Maiu Raun 

(alghariduse küsimused), Õilme Salumäe (üldharidus), Marii Kõrgessaar (noorsootöö), Helen 

Vainula (registripidaja).  

 

Riigigümnaasiumi temaatika – toimunud erinevad arutelud, ettepanekuna on tulnud esialgse 

detailplaneeringuga laieneda ka kesklinna staadionile. Järgmisel nädalal arutlusel 

hariduskomisjonis, seejärel volikogus jne. Tulemas detailplaneeringu avalik arutlelu. Üsna 

kohe tulemas avalikule arutlusele riigigümnaasiumi nimetemaatika.  

 

Saaremaa vallas jätkub veebikeskkonnas avalduste vastuvõtmine kooliastujaile, ilmselt 

märtsikuus. Kindlasti tuleb selle kohta varasem avalik teavitus. Pärast samas keskkonnas ka 

lasteaia avaldused ühe õppeaasta kohta. Printisiibid koolivalikul samad, mis senini kehtinud – 

elukohalähedus jmt. 

Küsimus hoolekogule – klassitäituvus? Kui pikk peaks olema periood keskkonna avatuks – 2 

nädalat (st avalduste registreerimist üheaegselt).  

 

Riigitoetus Saaremaa vallale ühe numbrina (kaalutud keskmise koefitsendiga), selle sama 

koefitsendiga edasijaotamist ei ole võimalik rakendada kõikide valla haridusasutuste 

rahastamisel. Eelarve kohta hetkel vara midagi veel konkreetselt öelda. Aga ei rakendata 

pearahasüsteemi. Esmakordselt tulevad ka tugistruktuuride rahad – võimalused töötasudeks, 

ka muud tegevused kaasava õppe rakendamiseks (mõtlemise koht). Ideed on tutvustatud 

direktoritele, esialgselt ilmselt on plaan suunata kogu saadav finants töötasudeks.  

 

Veebruaris selgub, kes saab olema volikogu esindaja Kuressaare Gümnaasiumi hoolekogus. 

Pidaja esindajana jätkab selles osas selle õppeaasta lõpuni Õilme Salumäe.  

 

Lastevanemate Liidu koolitused – esimene koolitus toimub homme, so 31. jaanuaril. KGst on 

hetkeseisuga osalemas 5 lapsevanemat, sh ka osad hoolekogu liikmed ja klasside esindajad. 

Teevad saadust kokkuvõtte, edastavad listi kaudu teistelegi liikmetele. Kuidas selles osas 

edasi? Eks ole näha.  

 

3. Hoolekogu puuduolevate liikmete määramine ja kinnitamine  

Vallaesindaja – selgub veebruaris 

Koolipidaja esindaja – Õilme Salumäe (Oilme.Salumae@saaremaavald.ee)  

Huvikooli lapsevanemate esindaja – Kristi Sillart (peaks olema varasemalt juba paigas)  

Huvikooli õpetajate esindaja – Kristel Paju (Kristel.Paju@oesel.edu.ee)  

KG Õpilasesinduse esindajad – põhikooli õpilaste esindaja Paula Nõmme 

(paulanomme27@gmail.com), gümnaasiumi õpilaste esindaja Mathias Iilane 

(iilane96@gmail.com)  
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Otsustati: 

Kinnitada liikmed ühehäälselt.  

 

 

4. Jooksvad küsimused 

Rahulolu küsitlus 2018  meeskond ja tähtaeg 

Maris Rebel saadab klasside lapsevanemate esindajate listi eelnenud aastate küsitlused ja 

palub tagasisidet selleaastase küsitluse teostamiseks.  

Tehniline tugi? Vajadusel Madli-Maria Naulainen.  

Kuidas teostada selleaastase küsitluse läbiviimine sedasi, et osalusprotsent oleks kõrgem? 

(varasem nn probleemkoht) 

Mõttekoht – katsetada edaspidi lastevanemate küsitluste läbiviimist sügisel, nt oktoobris?  

 

Järgmine paikapandud hoolekogu koosolek vastavalt tegevusplaanile toimub 17.04.2018.  

Hetkel tundub mõistlik kokku saada ka märtsikuu alguses nn vabamas formaadis, et arutleda 

küsitluse jm jooksvate küsimuste üle. Info selle kohta edaspidi.  

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Maris Rebel 

koosoleku juhataja  

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Renate Pihl  

koosoleku protokollija 

 


