
 SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Kuressaare 13. mai 2019 nr 4

Algus: 18.30  lõpp: 20.45

SÜGi hoolekogu on 36-liikmeline (A.Teras  esindab 6.b ja 10.ab, J. Sarapuu esindab 7.b ja 11.b)

Juhatas: Anton Teras
Protokollis: Kairit Lindmäe
Võtsid osa: 20 liiget (nimekiri lisatud)
Puudusid: 16 liiget sh 9 põhjusega 

PÄEVAKORD:

1. Päevakorra kinnitamine
2. Ülevaade Tugikeskuse plaanidest
3. Hoolekogu põhimääruse arutelu ja kinnitamine
4. Telefonide kasutamise korra tagasiside klassidelt
5. 9. ja 11. klasside eesti keele ja kirjanduse ülevaade direktorilt ja eestseisuse

liikmete muljed kohtumiselt õp Rita Ilvesega
6. Ülevaade 1. klasside vastuvõtust, koduklasside võimalustest, kasvamiseks põhikooliks
7. Jooksvad küsimused

 
1. Päevakorra kinnitamine 

Kuulati: hoolekogu esimees Anton Teras tutvustab hoolekogu päevakorda. 

Otsustati: häältega 20 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut: kinnitada koosoleku päevakord.

2. Ülevaade Tugikeskuse plaanidest

Kuulati:  Aaro Nursi, Laste ja perede tugikeskuse juhataja, teeb ülevaate seni tehtud tööst ja
plaanidest.  Tugikeskuse juurde liidetakse hariduse- ja sotsiaalteenused. Tulevikus võiks liikuda
sihtrühmale  vajalikud  tervishoiuteenused  tugikeskuse  juurde.  Maikuus  toimuvad  vestlused
tugispetsialistidega  kes  hakkaksid  tulevikus  tööle  tugikeskuses.  Plaan  on  luua  40  töökohta
erinevatele spetsialistidele, sh 11 logopeedi, 7 eripedagoogi, 3 psühholoogi, 9 sotsiaalpedegoogi,
perelepitaja, pereterapeut, juhtumikorraldajad, lastepsühhiaater. 
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Hetkel on haridusasutustes tugisüsteemides tööl erialasele tööle mitte vastavad spetsialistid, need
võetakse  tööle  assistentidena  ja  antakse  võimalus  jätkata/lõpetada  õpingud.  Otsitakse  ka
aktiivselt uusi spetsialiste vabadele töökohtadele.   
Keskus alustab tööd 1. septembril 2019, sissejuhatavad tegevused algavad augustis. Soovitakse
teha sisulist koostööd erinevate asutustega. Hetkel on arutut dubleerimist ja raha ebamõistliku
kasutamist. Spetsialistid on üle koormatud ja seetõttu ei ole hea koostöö ka lastevanematega.
Keskuse  eesmärk  on  pakkuda  kvaliteeti,  toetada  ka  pedagooge.  Hakatakse  plaanipäraselt
sekkuma  keerulistesse  juhtumistesse.  Püütakse  esmastasandil  palju  enam  probleeme  ära
lahendada, soovitusi anda vanematele ja pedagoogidele. Fookus suunatakse ka lasteaeda. 
Õpetaja skriinib lapsi spetsialistide poolt koostatud mudeli järgi, tugimeeskond hindab tulemusi
põhjalikult ja otsustab kas võtab oma juhtumiks või mitte. 
Iga juhtumi puhul analüüsitakse olukorda ja püütakse leida mõistlik lahendus, jõukohane õpe. 
Kallemäe Kooli kompetentsi soovitakse kaasata tugikeskusesse. 
Vald  liitus  pilootprojektiga,  kus  soovitakse  arendada  nn  ühe  ukse  meetodit,  integreeritud
teenuseid. 
Teenused  peavad  olema  lapsele  efektiivsemad  ja  tulemuslikumad.  Teenuste  sisuline  pool
vaadatakse üle ja korrigeeritakse.
Spetsialistide paiknevus vallas sõltub vajadustest. Arutletud on erinevate võimaluste üle. 
Tugikeskus sõlmib koolidega koostöölepingud, kus kajastatakse kohustused ja õigused. 

3.   Hoolekogu põhimääruse arutelu ja kinnitamine

Kuulati:  hoolekogu juhataja Anton Teras tutvustas ja ja põhjendas SÜG põhimääruse 
muudatusi. Uue asjana lisatud põhimäärusesse hoolekogu eestseisus. 
Saaremaa vallavalitus kehtestas hiljuti määruse „Üldhariduskooli, huvikooli ja koolieelse 
lasteasutuse hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord“ mis läheb vastuollu SÜG 
põhimääruse muudatustega Hoolekogu moodustamise osas. 

Toimub arutelu.

Ettepanek – vallasekretär Liis Juulik vaatab põhimääruse mustandi üle ja annab oma seisukoha. 

Põhimäärust otsustati mitte vastu võtta, lükata sügisesse, kui on põhimäärus viidud kooskõlla 
seadustega. Tehakse koostööd vallasekretäriga.

Täpsustatakse vallasekretärilt üle kuidas on vallavalitsuse poolt vastu võetud määruses täpsemalt
mõeldud hoolekogu moodustamist suurtes koolides. Hetkel tekitab see osa arusaamatust. 

4.   Telefonide kasutamise korra tagasiside klassidelt

Kuulati:  kõikide klasside esindajate tagasisidet.

Küsitluse eesmärk oli saada teada kas luua koolis ühtne telefonide kasutamise kord või mitte. 

1a – ei ole probleemi, kokkulepped toimivad
3b - ei ole probleemi, kokkulepped toimivad
6b - ei ole probleemi
3b – kontrolli all
7b - ei tea, et oleks probleem
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11b - täisealised, ei ole probleemi, teavad ise mida teevad
2d - probleemid on vahetundides, enne ja peale tunde, tundides probleemi ei ole
4a – tegi küsitluse, lapsevanemad ei vastanud, aga ei ole probleemi
3a – telefonid on kapis ja õpetaja loal saab kasutada tundide ajal
8a - probleemid on, tegeletakse
2a - hommikul pannakse telefonid kuldsesse karpi, peale tunde saavad käte. Saavad vajadusel
       kasutada õpetaja loal
7a – õpetaja tagasiside, et ei ole probleemi
12c – täiskasvanud 
11a - täiskasvanud 
8b - ei ole probleemi
1d - õpetaja tagasiside, et ei ole probleemi
5 kl väikeses majas – ei ole probleemi
6a – probleemi ei ole

Hoolekogu juhataja Anton Teras palus direktoril Viljar Arol järgmiseks korraks teha küsitlus 
õpetajate seas, milline on nende nägemus telefonide kasutusest tunnis.

5.  9. ja 11. klasside eesti keele ja kirjanduse ülevaade direktorilt ja eestseisuse liikmete
muljed kohtumiselt õp Rita Ilvesega

Kuulati:  direktor Viljar Aro andis ülevaate õpilaste seas läbi viidud küsitluse tulemustest 
õpetajate kohta. 5 palli süsteemis ja 8 kriteeriumit.
Eesti keele ja kirjanduse õpetajat Rita Ilvest hinnati positiivselt. 

Direktor on vestelnud õpetajatega tulemustest.

Kuulati: Hoolekogu eestseisuse andis ülevaate kohtumisest õpetaja Rita Ilvesega.

Probleemiks õpetaja sõnakasutus tunnis, mis mõjub lastele alandavalt. 
Kohtumisel jäi hoolekogu esindajatel arvamus, et õpetaja ei mõista probleemi tõsidust õpilaste 
seisukohast. Vanemate soov on, et lapsed saavad tunnis olla rahulikult ja ei pea muretsema, et 
keegi saab verbaalselt haiget. 

Selgus, et kohtumisi õpetaja ja lastevanemate vahel ei ole olnud. 

Ettepanek: vajadusel korraldada kohtumisi probleemide lahendamiseks algallikatega – 
õpetaja ja lapsevanemad.

6.   Ülevaade 1. klasside vastuvõtust, koduklasside võimalustest, kasvamiseks põhikooliks

Kuulati:  direktor Vilja Aro andis ülevaate esimeste klasside koosseisudest. 
Tuleb neli 1. klassi – 1.a, 1.b, 1.c ja 1.d. 1.c on väikeklass.

Jääb seni toiminud rändamise mudel. Tunniplaanis võimaldatakse terve päev tunde anda 
võimalikult ühes klassis, et mitte päeva jooksul klassi vahetada. Tehakse koostööd ja leitakse 
õppevahenditele sobivad ruumid klassides. 

Direktor andis ülevaate plaanidest - SÜG kasvab põhikooliks. 2 aasta jooksul tegeletakse kooli 
nime otsimisega (ettepanekud võib saata direktorile) ja sisuga. 
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Kuidas ja millega edasi liigutakse. Moodustakse töögrupid, kaasatakse hoolekogu jms.

7.   Jooksvad küsimused

1) Toimub arutelu: Kas peaks direktori vastuvõtule kutsutud õpilaste käitumisprobleeme 
arvestama. Kooli poolt vaadatakse kriteeriumid üle. 

2) Direktor andis ülevaate vabadele tööpakkumistele kandideerimistest. 

3) Koolimaja lahtiolek. Välisuksel on lahtioleku aegade juurde lisatud telefoninumber, millele 
saab helistada kui uks on suletud. 

Kohtumiseni uuel õppeaastal.  Kaunist suvepuhkust.

Anton Teras
Juhataja Kairit Lindmäe

Protokollija
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