
 SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Kuressaare 31. mai 2021 nr 5

Algus: 17.30  lõpp: 19.00

SÜGi hoolekogu on 37-liikmeline (K. Medri esindab 2.b ja 4.b ja A.Teras  esindab 8.b ja 12.ab)

Juhatas: Jaanis Sarapuu
Protokollis: Kairit Lindmäe
Võtsid osa: 19 liiget (nimekiri lisatud)
Puudusid: 18 liiget sh 7 põhjusega 

Külalised: Saaremaa vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna juhataja Urmas Treiel, kooli 
direktor Viljar Aro, õppealajuhataja Marek Schapel, haldusjuht Aado Haandi, huvijuht Arti 
Allmägi

PÄEVAKORD:

1. Päevakorra täiendamise ettepanekud, kinnitamine
2. Saaremaa valla HEV-õpilaste õppe korraldamise plaanid
3. Info õppetöö alustamise kohta Upal
4. Hariduse kooli põhikooli õppekavale arvamuse avaldamine
5. Hariduse kooli huvikooli õppekavale arvamuse avaldamine
6. Hariduse kooli pedagoogiliste ametikohtade täitmise kord
7. Kooli hoolekogu uue koosseisu moodustamise korra otsustamine
8. Jooksvad küsimused ja järgmise koosoleku aeg

1. Päevakorra kinnitamine 

Kuulati: hoolekogu liige Jaanis Sarapuu tutvustab hoolekogu päevakorda.

Otsustati: häältega 19 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut: kinnitada hoolekogu koosoleku päevakord.

2. Saaremaa valla HEV-õpilaste õppe korraldamise plaanid

Kuulati:  haridus- ja noorsootööosakonna juhataja Urmas Treiel andis ülevaate erivajadustega 
laste õppe korralduse plaanidest Saaremaa vallas.
2021 sügisel valmib Saaremaa valla haridusvaldkonna uuring, millele järgnevad avalikud 
arutelud.
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Saaremaa valla tugisüsteemi arendamine Kingu tn hoone

1) Tugisüsteemi kasvamise etapid

I etapp Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse tööle 
rakendamine

09.2019

II etapp Kallemäe Kooli ülevõtmine riigilt vallale 09.2020

III etapp Erivajadusega laste tugisüsteemide 
koondamine ühtseks kompetentsikeskuseks

2022

IV etapp Kompetentsikeskuse rendipindadel olevate 
teenuste koondamine ühte hoonesse 

2023 - 2025

2) Kingu tänaval õpilasi

 Lapsi 
vanuses

Lapsi kokku

2023 prognoos 6  
2022 prognoos 6  
2021 tegelik 4  
1 7  
2 5  
3 5  
4 7  
5 6  
6 6  
7 2023 lõpetavad 18 52 (2023)
8 2022 lõpetavad 14  
9 2021 lõpetavad 9 77 + (2021)

3) Väikeklassid 2023 +

 Klasse Kohti

KG 4 16
KG lisavõimalus … 
SÜG 4 16
VK 2 8
Orissaare jm maal  lisavõimalus  …
Kallemäe  18 
Suur Põllu  12 (6+6)
Kingu tn  X
KOKKU  70 + X + …

4) Ajagraafik I
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• 2021 märtsi volikogus KTHK asutamise otsus
• Asutuste ühendamise otsus ja Põhimääruse kinnitamine
• Komisjonides kompetentsikeskuse idee tutvustamine

• 19.10.2020 pöördumine HTM, SM, RM  Tugikeskuse IV etapi e kompetentsikeskuse rajamiseks 
• 22.12.2020 HTM, SM, RM vastus

• Tunnustame Saaremaa valda Laste- ja Perede Tugikeskuse loomisel …konkreetseid 
võimalusi tuleb Saaremaa valla ja ministeeriumide koostöös veel täiendavalt arutada

5) Ajagraafik II

• Haridusvaldkonna uuring valmib 2021 november-detsember
• Haridusvaldkonna uuringu avalik arutelu 2022 01 – 03
• Riigigümnaasiumi otsus 2021  mai majutusvajaduse kohta
• Asenduspinna võimalus 2023 suvest

• 2019 02 04 kiri koolidele HEV õppe lõpetamisest 2022 Kingu tn hoones

6) Tugisüsteemi kompetentsikeskus

• 01.jaanuarist 2022 käivituva ühtse tugikeskuse  jätkuna on plaanis rajada tugisüsteemi 
kompetentsikeskus ka ruumiliselt (IV etapp) – funktsionaalne ja spetsiaalselt lapsi toetav 
keskkond:
• Rendipindadelt teenuste koondamine 
• HARNO – Rajaleidja
• Väikeklassid individuaalõppe tarbeks
• Nõupidamiste ja koolituste ruumid
• Erivajadusega laste lasteaiarühm
• u  1000 m2 + pind 

7) Kompetentsikeskus – hoone eelarve

• Kingu vm uusehitis 2 000 000 eur üldpinnaga  u 1000 m2
• Kaasfinantseeringu alternatiivid

• 1 000 000 riigi piloot - alternatiiv I või
• 1 123 600 liginullenergia projekt – alternatiiv II
• Lisaks 400 000 HARNO (Rajaleidja) osa

• Kingu remont  remont 600 000 – 1 000 000 eur, hoone ei ole funktsionaalne

• Teostamise aeg 2023 - 2025

8) Kompetentsikeskus – juriidiline vorm

Toetava Hariduse Keskuse haldusala

9) Ettepanekud

• Alternatiivde kaardistamine avalikuks aruteluks (2022 jaanuar - märts).
• Kui kooli meeskonnale sobib valla nägemus, siis koheselt arutada struktuuri ja uue hoone 

funktsionaalsust.
• Sh õppetingimused, erivajadusega laste lasteaialaste rühm, mänguväljak… 

Ülevaade tutvustas Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse kasvamist, eesmärke ja ruumiplaane. Vald 
soovib luua erivajadustega lastele häid õppetingimusi. 2023 aastal on plaanis avada väikeklassid 
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koolide juures, Kingu majja jäävad üks-ühele õppevajadusega lapsed.
Kingu maja hosteli osa lõpetas tegevuse k. a maikuus. Riigigümnaasium majutab oma õpilased 
Kuressaare Ametikooli öömajas.

3. Info õppetöö alustamise kohta Upal

Kuulati: haldusjuht Aado Haandi andis ülevaate garderoobikappide müügist. 
Omanikuta on veel 136 kappi.  Kappide võtmeid ootab haldusjuht oma kätte hiljemalt 
11. juuniks 2021, vastav info on kooli kodulehel.

Kuulati: haldusjuht Aado Haandi andis ülevaate Upale kolimise korraldusest, transpordist, 
toitlustamisest, riietumise ja pesemise võimalustest. 
Septembri alguses oodatakse appi vabatahtlikke, kes aitaks korraldada kaks nädalat Upa kooli juures 
liiklust. Info avaldatakse kooli kodulehel.  

Tekkis arutelu transpordi korralduse üle Leisi-Kuivastu-Kuressaare maanteel, kus ei ole võimalik 
ohutult teed ületada. Vallaga on sel teemal räägitud. 
Selleks, et tagada turvaline koolitee, otsustas hoolekogu teha ettepaneku Saaremaa vallavalitsusele.

Ettepanek - teha ajutine liikluskorralduse muudatus ja piirata kiirust Upa ristil 50-le ning tekitada
sinna ülekäigurada.  

Otsustati: häältega 19 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut teha ettepanek Saaremaa vallavalitsusele 
liikluskorralduse muutmisest Upa ristmikul.

Kuulati: haldusjuht Aado Haandi andis ülevaate uue koolihoone ehitamise hangetest. Viimasest hankest
on välja võetud mööbli osa, sh sisseehitatav ja lahtine mööbel, mis moodustab hankes hinnanguliselt
10%. Vallaga käivad läbirääkimised, et saada uude hoonesse ka uus mööbel. 

Ja veel teadmiseks:

1) SÜG toataimed otsivad ajutist 1. aasta majutust. Kellel on võimalik pakkuda abi, pöörduda haldusjuhi
Aado Haandi poole.  

2) 18. juunil 2021 kell 9.00-13.00 toimub SÜGi kirbukas. 

4. Hariduse kooli põhikooli õppekavale arvamuse avaldamine

Kuulati: õppealajuhataja Marek Schapel andis ülevaate 2021 aasta õppekava muudatustest, 
et selle aasta seadusemuudatused kooli õppekavasse sisse viia: 
- lubatakse igas klassis kasutada sel õppeaastal kirjeldavat sõnalist hinnangut arvestatud/mittearvestatud,
- põhikooli lõpetamine seotakse lahti eksamitest, 
- gümnaasiumi lõpuklassid vabastatakse koolieksamitest,
- lõputunnistusel võib kasutada hinnanguid arvestatud/mittearvestatud.

Toimub arutelu.

Otsustati: häältega 19 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut mõustuda 2021 aasta õppekava muudatustega.
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Kuulati: õppealajuhataja Marek Schapel andis ülevaate sügisel alustava Hariduse kooli õppekavast. 
Kuressaare Hariduse Kooli õppekavaga sai eelnevalt tutvuda meili teel.

Võrreldes olemasolevaga on gümnaasiumit puudutav ära jäetud. 
Lisaks gümnaasiumiosa ärajätmisele on suuremad muudatused:
- kooli väärtused ja eripära on lahti kirjutatud uuendatud arengukavast lähtuvalt;
- kohendatud on tunnijaotusplaani;
- lisandunud on uus aine - väärikas kodanik;
- juures on distantsõpe korraldamise põhimõtted;
- hindamise punktis 7.3 on väikeklassis ja õpiraskustega õpilaste klassis lubatud kasutada kujundava 
  hindamise põhimõtteid1.-6. klassis;
- 1. - 6. klassi loov- ja oskusainetes toimub hindamine mitteeristava hindena arvestatud/mittearvestatud.

Toimub arutelu. 

Otsustati: häältega 19 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut mõustuda Kuressaare Hariduse Kooli õppekavaga.

5. Hariduse kooli huvikooli õppekavale arvamuse avaldamine

Kuulati: huvijuht Arti Allmägi andis ülevaate huvikooli õppekava olulisematest muudatustest.

Kuressaare Hariduse Kooli huvikooli õppekavaga sai eelnevalt tutvuda meili teel.

Lingi  dokument  on  nähtav  lingile  klikates  ja  sinna  oli  võimalik  lisada  omapoolseid  kommentaare.
Muudatusettepanekud olid märgitud punasega.

https://drive.google.com/file/d/1GB9TCslBalA7321nL-g-9UZjsg1_avZ4/view?usp=sharing

Toimub arutelu. 

Otsustati: häältega 19 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut mõustuda Kuressaare Hariduse Kooli huvikooli 
õppekavaga.

6. Hariduse kooli pedagoogiliste ametikohtade täitmise kord

Kuulati: direktor Viljar Aro andis ülevaate Hariduse kooli pedagoogiliste ametikohtade täitmise korrast
ja olulisematest muudatustest.

Kuressaare Hariduse Kooli pedagoogiliste ametikohtade täitmise korraga sai eelnevalt tutvuda meili 
teel.

SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUMI (tulevase Kuressaare Hariduse Kooli) 
ÕPPEALAJUHATAJA, ÕPETAJATE, TUGISPETSIALISTIDE NING TEISTE ÕPPE- JA 

https://drive.google.com/file/d/1GB9TCslBalA7321nL-g-9UZjsg1_avZ4/view?usp=sharing
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KASVATUSALAL TÖÖTAVATE ISIKUTE AMETIKOHTADE TÄITMISEKS KORRALDATAVA 
KONKURSI LÄBIVIIMISE KORD 

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Kord kehtestatakse põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 6 alusel.
1.2. Korraga kehtestatakse õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal 
töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi väljakuulutamine, dokumentide 
esitamise, komisjoni moodustamise ja tegutsemise ning konkursi tulemustest teavitamise kord.
1.3. Kord avalikustatakse kooli kodulehel.

2. KONKURSI VÄLJAKUULUTAMINE JA DOKUMENTIDE ESITAMINE

2.1. Avaliku konkursi kuulutab välja ja korraldab direktor.
2.2. Konkursiteade avaldatakse kooli veebilehel. Vajadusel avaldatakse konkursiteade kohalikus ja / või 
üleriigilises väljaandes ja / või veebilehel.
2.3. Konkurss loetakse väljakuulutatuks konkursiteate avaldamise kuupäevast.
2.4. Konkursil osalemiseks esitab kandidaat direktorile kirjaliku avalduse, elulookirjelduse (CV), 
kandidaadile esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, muud kandidaadi poolt 
oluliseks peetavad dokumendid.
2.5. Konkursile esitatavad dokumendid registreeritakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.
2.6. Kandidaadil on õigus saada konkursi korraldamise ja konkursi osalemise tingimuste kohta 
täiendavat teavet.

3. KANDIDAATIDE HINDAMINE

3.1. Laekunud avalduste põhjal valitakse kandidaadid, kes kutsutakse vestlusele hiljemalt kahe nädala 
jooksul pärast avalduste laekumise tähtaja möödumist.
3.2. Vestluse aeg ja koht tehakse kandidaadile teatavaks hiljemalt kolm tööpäeva enne vestluse 
toimumist.
3.3. Komisjoni esimees on kooli direktor, kes juhib komisjoni tööd. Komisjoni liikmeteks on 
õpetajakandidaatide valiku puhul  kooli õppealajuhataja(d) ning õppealajuhataja kandidaatide valiku 
puhul nii õpetajate kui hoolekogu esindaja. Vajadusel võib direktor komisjoni töösse kaasata muid 
spetsialiste.
3.4. Komisjon võtab otsused vastu avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise
korral otsustab komisjoni esimehe hääl.
3.5. Komisjoni esimene koosolek kutsutakse kokku kümne tööpäeva jooksul alates konkursiteates 
märgitud avalduste esitamise tähtajast.

4. KONKURSI OTSUS

4.1. Otsuse ametikohale valimise kohta teeb direktor.
4.2. Otsuse langetamisel arvestab direktor põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 (5) sätestatuga.
4.3. Direktor teavitab kandidaati tema suhtes vastuvõetud otsusest kirjalikult või suuliselt hiljemalt 10 
päeva jooksul pärast otsuse tegemist.
4.4. Direktor võib kaalutlusõiguse alusel avalduste esitamise tähtaega pikendada.
4.5. Pakkumuse saanud kandidaadi tööle asumisest loobumisel tehakse ettepanek järgmisele 
kandidaadile või loetakse konkurss luhtunuks.
4.6. Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
1) ametikohale kandideerimiseks ei esita keegi tähtajaks nõuetekohaseid dokumente;
2) ühegi kandidaadiga ei sõlmita töölepingut.
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4.7. Konkursi luhtumisel kuulutab direktor hiljemalt kahe kuu möödumisel välja uue konkursi.
4.8. Kui õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kvalifikatsiooninõuetele 
vastavat õpetajat, võib direktor sõlmida tähtajalise töölepingu kuni üheks aastaks isikuga, kellel on 
vähemalt keskharidus. Sellisel juhul korraldab direktor aasta jooksul uue avaliku konkursi.
4.9. Kandidaadil on õigus otsus vaidlustada 10 päeva jooksul pärast otsuse teadasaamist.

Toimub arutelu. 

Otsustati: häältega 19 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut kehtestada Kuressaare Hariduse Kooli  
õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute 
ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra.

7. Kooli hoolekogu uue koosseisu moodustamise korra otsustamine 

Kuulati: direktor Viljar Aro tutvustas kooli hoolekogu uue koosseise moodustamise korda ja tegi 
ettepanku korraldada 2021/2022 õppeaasta alguses hoolekogu moodustamine sarnaselt varasemaga. 
Iga klass valib lastevanemate koosolekul hoolekogusse oma esindaja ja kool saadab omapoolse 
ettepaneku hoolekogu koosseisu kinnitamiseks Saaremaa vallavalitsusele.

Otsustati: häältega 19 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut nõustuda Kuressaare Hariduse Kooli hoolekogu uue 
koosseisu moodustamise korraga.  

8. Jooksvad küsimused ja järgmise koosoleku aeg 

Kuulati: hoolekogu liige Jaanis Sarapuu toob teadmiseks, et Kuressaare Hariduse Kooli arengukava ei
saanud märtsikuus hoolekogu heakskiitu ja saadeti selliselt Saaremaa vallavalitsusele. 
Arengukava muudatusettepanekuid tehti 3 inimese poolt 6 tk, millest arengukavasse läks üks lause. 
Saaremaa vallavalituse kujundab oma seisukoha, seejärel on arengukava 2 nädalat avalikult üleval valla
ja kooli kodulehel, arvamuse avaldamiseks. 
Lepiti  kokku,  et  kui  Hariduse  kool  on  taas  oma  majas  tagasi,  koostatakse  uus  ja  läbimõeldum
arengukava ning protsessi kaasatakse rohkem kaasamõtlejaid.

/allkirjastatud digitaalselt/
/allkirjastatud digitaalselt/

Jaanis Sarapuu
Juhataja Kairit Lindmäe

Protokollija


