
 SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Kuressaare 2. detsember 2019 nr 4

Algus: 18.00  lõpp: 19.46

SÜGi hoolekogu on 37-liikmeline (A.Teras  esindab 7.b ja 11.ab, J. Sarapuu esindab 8.b ja 12.b)

Juhatas: Anton Teras
Protokollis: Stella Hommik
Võtsid osa: 24 liiget (nimekiri lisatud)
Puudusid: 13 liiget sh 8 põhjusega 

Külalised: eriõppe juhtõpetaja, HEVKO Madli Mikli

PÄEVAKORD:

1. Päevakorra kinnitamine
2. Ülevaade tugiteenuse seisust koolis
3. Ülevaade põhikooliks kasv amise tänasest seisust 
4. Hoolekogu arv amused kodukorra kohta
5. Jooksvad küsimused

 

1. Päevakorra kinnitamine 

Kuulati: hoolekogu esimees Anton Teras tutvustab hoolekogu päevakorda.

Otsustati: häältega 24 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut: kinnitada hoolekogu koosoleku päevakord.

2. Ülevaade tugiteenuse seisust koolis

Kuulati:  kooli eriõppe juhtõpetaja HEVKO töötaja Madli Mikli tutvustab lühidalt tugiteenuste
seisu Saaremaa Ühisgümnaasiumis. 

Koolis õpib kokku 784 õpilast. Põhikoolis neist 590. Nendest omakorda eriklassides 73 õpilast.
Need 73 on õpilased kellele on määratud mingi tugispetsialisti teenus.
Kokku nt 33 õpilasele kaks korda nädalas, eripedagoog 30 õpilasele kaks või üks korda nädalas.
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Sotsiaalpedagoog ca 30 õpilasele. Samas on teenuse vajadus isegi suurem, kuna Innove vanemad
otsused ei kirjuta ette täpselt spetsialisti ega tundide arvu nädalas.

Hetkel tegeleb õpilastega üks täiskohaga eripedagoog ja 1 täiskohaga sotsiaalpedagoog,
eelmise aasta kolme spetsialisti asemel. Ideaalis peaks Kingu õppehoones olema 1 logopeed
ja kaks täiskohaga eripedagoogi.

Lisaks kindlasti psühholoog ideaalis samuti täiskohaga.

Suures majas põhikoolis õpib 517 õpilast. Nendest üldtuge alglassides saavad/vajavad EHISe
andmetel 46 õpilast.

Hetkel õpiabi rühmas 11, seda teeb SÜGi õpetaja.

Põhikoolis alates viiendast on nii keele kui matemaatika väiksemad grupid.

Kui arvestada et 10% õpilastest on mingis osas erivajadusega võib järeldada, et SÜGis on
kuskil 51 õpilast, kes võiks vajada mingil hetkel eripedagoogilist abi. Eelmisel aastal oli
tagatud logopeediline abi algklassides ja psühholoogi abi.

Hetkel on koolis vaid sotsiaalpedagoog olemas.

Eritingimusi vajava HEV õpilase kaasamine tavaklassi nõuab õppetöö korraldamisel umbes
sama palju ressursse kui õpilase eriklassis õpetamine.

Uuest aastast plaanis avada tempoklass, esialgu keeleõpetuses, kuid kindlasti on vaja ka
matemaatikas.

Tugiteenuste teema juurde peaks tulema tagasi ja vaatama, mida saaks teha paremini, et õpilastel oleks
abi saamine alati olemas.

Toimub arutelu.

3. Ülevaade põhikooliks kasvamise tänasest seisust

Kuulati: direktor Viljar Aro teeb lühikokkuvõtte põhikooli teemal.

Kooli  nimekonkursi  võitis  Saaremaa  Ühiskolleegium.  Lõpliku  koolinime  otsustab  volikogu  ja
vallavalitsus oma istungil.

Kooli aastaeesmärgi ”Kasvamine põhikooliks” arvamuste avaldamine toimub koolivaheajal, 3. jaanuaril
2020 ja arutlusele tulevad teemad:

- kas jätte endiseks tekkel, logo, hümn, kooli värvid, „Sapere aude”, nimelised preemiad;

- kas  PK  lõpetajatele  hakata  andma  klassivälise  tegevuse  tunnistusi,  kus  on  kirjas  ka
saavutused aineolümpiaadidel, tunnistus ainult eestikeelne;

- kooli fassaadil olevale fotogaleriile leida võimalik eksponeerimiskoht;
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- arutleda edasi lennunumbrite teemal.;

- traditsioonid, jne.

Mis puudutab kooli personali, siis see töö on alles ees. 
Seoses kooli remondiga selguvad asenduspinnad lähemate kuude jooksul.

Toimub arutelu.

Kuulati: direktor Viljar Aro puudutab lühidalt jooksvaid teemasid.

1) liiklus – Rehe tn on nüüd olemas bussipeatus, ülekäigurada peaks tulema kevade poole;
2) õppevahendid – kunstiõpetuse õpetaja korjab õpilastelt  5.-9. klass 2 eurot ja see on eelkõige

joonistuspaberi raha terveks õppeaastaks.;
3) nutitelefonide kasutamise korrast on vaja veel rääkida, teada on, et algklassid on oma klassides

ise reeglid paika pannud, millal võib telefoni kasutada ja millal on see õpetaja käes;
4) riigieksamid – meie kooli õpilased olid väga tublid, kooli keskmisega 74,9 ületasime tunduvalt

riigi keskmise 62, kitsa matemaatikaeksami keskmine 62,2 ületas mäekõrguselt riigi keskmist
36,4,  laia  matemaatikaeksami  tulemusega  71  ületasime  tunduvalt  riigi  keskmist  51,1.  Meie
kuldmedalistid  on  tõepoolest  kuldsed,  sest  suutsid  kõik  riigieksamid  üle  90-punktilisele
tulemusele teha. Koolide pingereas tulime 7. kohale.

4. Hoolekogu arvamused kodukorra kohta

Kuulati: hoolekogu esimees Anton Teras annab edasi õppealajuhataja Marek Schapel teate, et vastavalt 
haridus- ja teadusministri 23. augusti määruse nr 44 § 2 lõike 4 alusel õppenõukogu arutab läbi ja annab 
arvamuse kooli ja õpilaskodu kodukorra ning nende muudatuste kohta. Vastavalt 
haldusmenetlusseaduse § 16 lõike 2 alusel võib arvamuse mittesaamisel dokumendi siiski kinnitada. 
Oma arvamuse annab ka kooli hoolekogu.

Kodukorra muudetava versiooniga sai tutvuda eelnevalt meili teel. 
Punasega on märgitud muudetav tekst, rohelisega juurde lisatav tekst.

ÕE tegi ettepaneku lubada gümnaasiumi poistel käia koolis triiksärgi ja lipsuga (mitte kogu aeg vesti ja 
pintsakuga).
Veel tuli ettepanek logo asemel kasutada magnetiga märki, millel on logo peal.

Toimub arutelu.

Kuulati: hoolekogu esimees Anton Teras annab edasi õppealajuhataja Marek Schapeli ettepaneku 
formuleerida kooli hoolekogu arvamus Saaremaa Ühisgümnaasiumi kodukorra kohta järgnevalt:

Saaremaa Ühisgümnaasiumi kodukord on koostatud lähtuvalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning 
teistest õigusaktidest ja on nende õigusaktidega kooskõlas. Saaremaa Ühisgümnaasiumi kodukord 
sisaldab ja kirjeldab arusaadavalt kõiki valdkondi, mille kohta on olemas kehtiv volitusnorm.

Ettepanek pandi hääletusele. 

Otsustati:  häältega 24 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut: nõustuda õppealajuhataja ettepanekuga Saaremaa
Ühisgümnaasiumi kodukorra muudatuste kohta.
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5. Jooksvad küsimused 

- ülevaatega I trimestri õppetööst hoolekogu liikmed tutvusid meili teel;
- päeviku vajalikkus 5.-6. klassi õpilastel, tulla selle teema juurde tagasi.

Järgmine hoolekogu koosolek toimub esmaspäeval, 9. märtsil 2020  kell 18.00.

Anton Teras
Juhataja Stella Hommik

Protokollija


