Kuressaare Gümnaasiumi hoolekogu 2020/2021 õppeaasta
ARUANNE
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Koostanud: Maris Rebel
Koosolekuid toimus 3: OTSUSEID 14, ETTEPANEKUID 3 , KÜSITLUSI 1
13.10.2020
OTSUSED
Kinnitati uus hoolekogu koosseis ning tööplaan, KH 2019/20 aastaaruanne, Kuressaare
Gümnaasiumi kodukord. Lubati lihthäälte enamusega viia õpilane erandkorras üle 1a
klassi, ning õpetaja ja lapsevanemate soovil 4.b klassi üks laps rohkem, ehk kokku 26.
last.
ETTEPANEK: Saadeti hoolekogu poolt märgukiri ja sooviga kohtuda erihooldekodu
rajajatega. (Kohtumine toimus, osapooled said suhelda, aga rajamise otsust see ei
mõjutanud.)
Olulised teemad: distantsõpe, videotunnid, liikuma kutsuva kooli programm, koolitee
ohutumaks muutmine, erihoolekande kodu rajamine kooli lähedusse.

8.12.2020
OTSUSED Hoolekogu kiidab heaks KNK põhimääruse, toetab KG/KNK arengukava
esitamist vallavalitsusele, kehtestab õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning
teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks läbiviidava
konkursi korra. Hoolekogu on rahul kooli kodukorra täiendamisega. Hoolekogu kinnitab
normist suuremate klasside õpilaste arvud.
Olulised teemad: Uued õpetajad. Eriklass alustab tööd jaanuarist. Solistica jääb ära.
Kooliüritused on hajutatud kujul, jõululaat jääb sel aastal ära. Hoolekogu info
korrastamine kooli kodulehel.
Seoses eriolukorraga jätta ära veebruari kuu koosolek ära. Samuti loobuti ka
tavapärasest küsitlusest, sest Haridusministeeriumi ja Innove poolt tuli kooli juba
suhteliselt palju küsitlusi niigi.

18.05.2021
OTSUSED Nooruse Kooli õppekava ja arenguvestlust heaks kiita.
Hoolekogu saadab pöördumise Terviseametile ja koolipidajale ametlike mõõdistustööde
tellimiseks esimesel võimalusel.
Olulised teemad: Ülevaade hoolekogu ajaloole ja tööle läbi kõigi aastate. personaalia
muudatused seoses koolireformiga, ujula ja võimla remont, uus wifi võrk, logo, muud
kooli korralduslikud küsimused seoses Nooruse Kooli loomisega. Talve tn remonditööd.
Lapsevanem Valgma pöördub hoolekogu poole wifi kiirguse murega. Õuesõppe klassi
projektile lisatoetuse kogumine.
ETTEPANEK: alustada arutelu koos õpetajate ja juhtkonna ning IT-ga, kas algklasside
osas peab koolis olema /või pidevalt sisse lülitatud olema WIFI?
ETTEPANEK: erandolukorras loobume tagasiside küsitlusest õpetajate kohta. Palume
kõigil vanematel öelda/kirjutada oma headele õpetajatele, keda nad on märganud, oma
tunnustus otse.
KÜSITLUS: Hoolekogu viib läbi küsitluse, et selgitada vanemate ja õpilaste valmisolekut
alustada uues koolis koolipäeva kell 9 hommikul. Küsitluse tulemusel leidub palju
pooldajaid ja tulihingelisi vastaseid. Vastuseis osutub suuremaks. Seega koolipäeva
algusaeg ei muutu.
Hoolekogu tänab oma häid partnereid ja liikmeid senise pikaajalise koostöö eest.
Hoolekogu esindus on kutsutud direktori koolilõpu vastuvõtule ja hoolekogu esimees saab
sõna 1. septembril Nooruse kooli esimesel aktusel. Põhisõnum on, et mida paremad me
oleme üksteisega, seda parem on meie kool. Teeme iga päev midagi selleks, et meil oleks
maailma parim koht, kus õppida. Piisab kui ütleme üksteisele hästi, hoolime ja märkame.
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