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1. Hoolekogu päevakorra kinnitamine
2. Eesti Vabariigi Aastaõpetaja
1. Hoolekogu päevakorra kinnitamine
Kuulati: hoolekogu juhatuse liige Robert Pajussaar tutvustab hoolekogu päevakorda.
Otsustati:
1.1. häältega 9 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut: kinnitada hoolekogu koosoleku päevakord.
2. Eesti Vabariigi Aastaõpetaja
Kuulati: hoolekogu juhatuse liige Robert Pajussaar annab teada, et sel aastal soovib kool
esitada kaks Aastaõpetaja kandidaati ja nendeks on muusikaõpetaja Mari Ausmees ning
algklasside õpetaja Alli Kallaste. Robert Pajussaar loeb ette õpetaja MARI AUSMEHE
iseloomustus-soovituse aasta-õpetajaks.
Mari Ausmees on töötanud Saaremaa Ühisgümnaasiumis 30 aastat. Tegemist on väga
kohusetundliku ja oma tööd armastava muusikaõpetajaga. Teda iseloomustab pidev soov
midagi ära teha. Ta teab, mida tahab ja ei sea endale ületamatuid eesmärke. Mari Ausmees on
õpetaja, keda väga armastavad õpilased ja hindavad kõrgelt kolleegid. Lisaks põhitööle jõuab
tema hea nõu ja abistav käsi koolis paljudesse töövaldkondadesse samuti. Ta on olnud aastaid
asjalik ja meeldiv klassijuhataja.
Mari Ausmees juhendab koolis segakoori Kreedo, tütarlastekoori Kressendo ja poistekoori
Kratid. Lisaks on ta abidirigent mudilaskooris Jo-Le-Mi. Kõik eelpool nimetatud koorid
omavad I kategooriat ja osalesid ka viimasel üldlaulupeol. Poistekoor Kratid saavutas eelmisel
õppeaastal üleriigilisel Meestelaulu Seltsi konkursil oma kategoorias III koha.

Kooridele lisanduvad ka ansamblid, kellest mitmed on tuntud nii Saare maakonnas kui ka
väljaspool seda. Tema poolt juhendatavad ansamblid ja koorid ei jää erinevatel konkurssidel
peaaegu kunagi auhinnata. Noormeeste ansambel Hundinuiad saavutasid eelmisel õppeaastal
Saaremaa ansamblilaulupäeval oma vanuseastmes konkurentsitu I koha, üleriigilisel A.
Mattiiseni muusikapäevadel saavutas sama kollektiiv tihedas konkurentsis VI koha. 6. klassi
noormeeste ansambel Pilliroog tuli maakonna ansamblilaulupäevalt tagasi II kohaga.
Järjepidevalt juhendab õpetaja Ausmees gümnaasiumi noormeeste ansamblit Varsakabi, kellel
algas juba 24. hooaeg. Varsakabja erinevad koosseisud on saavutanud läbi ajaloo hiilgavaid
tulemusi nii maakonnas kui vabariigis.
Lisaks kooride ja ansamblite juhendamisele suudab Mari Ausmees väga hästi ette valmistada
õpilasi ka olümpiaadideks. Eelmisel õppeaastal maakonna muusikaolümpiaadi voorus saavutas
Kristiin Koppel põhikooli arvestuses III koha ja Britta Virves I koha gümnaasiumi arvestuses.
Üleriigilisel muusikaõpetuse olümpiaadil sai Britta kulddiplomi ja kolmanda koha (2. koht
muusikaline essee, 3. koht omalooming).
Peale koolis tegutsevate kooride juhatab Mari Ausmees ka Saaremaa Ühendatud Meeskoori.
Üleriigilises arendustegevuseski on tal oma roll täita, nimelt on ta Eesti Muusikaõpetajate Liidu
koolikooride sektsiooni Saaremaa esindaja.
Mari Ausmehel on süda alati õiges kohas. Ta on abivalmis ja sõbralik. Ta arvestab teiste
inimestega. Kõik see teeb temast usaldusväärse partneri kõigis asjaajamistes. Oma
ellusuhtumiselt on ta alati positiivne. Oma õpilaste mällu saadab ta alati end jätta väga
armastatud õpetajana.
Hoolekogu liikmed avaldavad oma arvamust õpetaja Mari Ausmehe kohta.
Otsustati:
2.1. häältega 9 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut: hoolekogu toetab Mari Ausmehe kandidaadi
esitamist Eesti Vabariigi Aastaõpetaja konkursile.
Kuulati: Robert Pajussaar loeb ette õpetaja ALLI KALLASTE iseloomustus-soovituse aastaõpetajaks.
Õpetaja Alli Kallaste töötab Saaremaa Ühisgümnaasiumi algklasside õpetajana alates 24.
augustist 1994. aastast. Meile tööle asudes oli tal pedagoogilist staaži juba ligi 7 aastat, pärast
Tallinna Pedagoogilise Instituudi lõpetamist 1990.a. töötas ta Pärnus ja meie saime nii hea
õpetaja endale tänu õnnelikule abiellumisele saarlasega.
Õpetaja Alli Kallaste on õpetajana
- uuendusmeelne, innovaatiline, loominguline, põhjalik: rakendab uusimaid töövõtteid,
uurib iseseisvalt metoodilist kirjandust, koolitab end usinasti, valdab ja kasutab
kaasaegset tehnikat oma töös. Õpetaja Alli on kolleegide seas tuntud hea arvutioskajana
ja tema õpilased käsitsevad IT tehnikat oskuslikult. Ta on klassis teinud filme, osalenud
lastega Miksikese tegevuses, KIK-i loodusviktoriinidel, rahvusvahelises Comeniusprojektis „Jalutuskäik metsas”, fotoaktsioonil. Õpetaja Alli klass on pidanud
kirjavahetust Soome Rovaniemi linna Viirinkankaan kooli õpilastega juba neli aastat ja
praegu planeeritakse vastastikuseid külaskäike. Õpetaja juhendatud laste loomingulised
tööd on silmatorkavad huvitavate töövõtete, materjalikasutuse ja kaunite tulemuste
poolest. Laste kunstitööd on olnud vabariiklikel näitustel, aukirja pälvis näituselt
„Ilmapuu” Alli õpilane Hanna Klaar. Õpioskusi annab õpetaja õpilastele sedavõrd
tulemuslikult, et mitmel aastal on õpetaja Alli lapsed olnud maakonna parimate

ainetundjate hulgas ja jõuavad hästi edasi ka põhikoolis. Maakondlikud
aineolümpiaadid kahel viimasel aastal 2009: eesti keeles 1. koht; loodusõpetuses 2.
koht, matemaatikas 5. koht. 2010: õpioskustes 1. koht. Känguru võistlusel on eelmise
aasta õpilased Mart Truu ja Johannes Treiel olnud rahvusvahelises pingereas esimese
tuhande hulgas. Juhendab kolleege: koolis toimunud metoodilistel õppepäevadel on
esinenud kolleegidele ettekannetega laste suunamisest loodusvaatlusele ja
loodusõpetuse süvaõppest, uurimistööde tegemisest, muusikaliselt ja mängulisest
tegevusest igapäevases koolitöös. Eelmisel õppeaastal oli Alli lektoriks ka õppepäevadel
maakonna algklasside õpetajatele ning lasteaedade õpetajatele. Avaldatud artiklid:
Metoodiline kogumik „Õnnestav õpetus”, 2010 Tartu- „Mängude tähtsus kooli
igapäevatöös”; Koolis välja antud metoodilised juhised „Valik Saaremaa
Ühisgümnaasiumis kasutatavaid õppemeetodeid”, 2004 artikkel „Juhitud kujutlus”.
Õpetaja Alli Kallaste on õppijana
- järjekindel, motiveeritud, kohusetundlik: osaleb pidevalt õpetajate täiendkoolitustel,
oskab teha tarku valikuid enda koolitamiseks ja rakendab omandatud teadmisi oma
igapäevases töös. Õpetaja Alli läbitud kursuste maht ja diapasoon on muljetavaldavad
(uute õpikute kursused, lapse loovuse ja mõtlemise arendamine, majandusõpe,
loodusteadlikkuse arendamine, muusikaline arendamine, pereteraapia, Geometrix jne).
Aiandus ja taimeteadus on kujunenud viimasel ajal eriliseks uurimisallikaks, millal ja
kuidas istutada, kuidas taimekooslusi kujundada jne. Oma aeda Sõrves on loodud juba
dendraariumi alged- 7 erinevat puuliiki, mis ootavad kaaslasi.
Õpetaja Alli Kallaste on kolleegina
- heatahtlik, abivalmis, rahumeelne, rõõmsameelne, viisakas: püüab mõista teiste
õpetajate töökoormust ega lisa muid pinget tõstvaid olukordi, alati tuleb vastu kui vaja
kolleegi aidata, endale võetud kohustused täidab täpselt ja kui vaja oskab kolleegidega
delikaatselt ning inimestsäästvalt tööalaseid kitsaskohti läbi arutada.
Õpetaja Alli Kallaste tööd on varem koolis tunnustatud
2010- kooli aasta õpetaja: väga heade tulemuste eest õpetajana ja kolleegina
1997 ja 2007- kooli sünnipäevapilt: kolleegide valik parimatele töökaaslastele
2006/07- Vikerkaare auhind: erilise tulemuse ja ettevõtlikkuse eest õpetajana.
Hoolekogu liikmed avaldavad oma arvamust õpetaja Alli Kallaste kohta.
Otsustati:
2.2. häältega 9 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut: hoolekogu toetab Alli Kallaste kandidaadi
esitamist Eesti Vabariigi Aastaõpetaja konkursile.
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