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HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Kuressaare 9. märts 2020 nr 6

Algus: 18.00  lõpp: 20.00

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: Kairit Lindmäe
Võtsid osa: 21 liiget (nimekiri lisatud)
Puudusid: 16 liiget sh 3 põhjusega 

PÄEVAKORD:

1. Päevakorra kinnitamine
2. Poolaasta ja 2. trimestri õpitulemused, koolis käimine
3. Ülevaade PISA testi tulemustest 
4. Jätkuteemad eelmisest koosolekust
5. Hoolekogu ettepanekud hariduse arengukavale
6. Jooksvad küsimused
7.   Hoolekogu rühmatöö 

1. Päevakorra kinnitamine 

Kuulati: hoolekogu esimees Anton Teras tutvustab hoolekogu päevakorda.

Otsustati: häältega 21 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut: kinnitada hoolekogu koosoleku päevakord.

2. Poolaasta ja 2. trimestri õpitulemused, koolis käimine

Kuulati:  õppealajuhataja Marek Schapel teeb lühiülevaate poolaasta 2. trimestri õppetööst ja
puudumistest. Aruandega said hoolekogu liikmed eelnevalt tutvuda meili teel.

II trimestril õppis 1. – 9. klassides kokku 584 õpilast.

Klasside õppeedukus ja kvaliteet on järgnevas tabelis:
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Klass Õpilasi
Õppeedukus

%
Kvaliteet

%
Ainult
viielisi

Autahvel Kiita Võlglasi

1.a 23 100,0 82,6 7 7 12 0
1.b 24 100,0 95,8 10 10 13 0
1.c 3 100,0 0,0 0 0 0 0
1.d 21 100,0 81,0 5 5 12 0
2.a 23 100,0 100,0 9 9 14 0
2.b 23 100,0 82,6 9 9 10 0
2.c 3 66,7 0,0 0 0 0 1
2.d 23 100,0 73,9 5 5 12 0
2.L 1 100,0 0,0 0 0 0 0
2.ü 1 100,0 100,0 0 0 1 0
3.a 23 100,0 73,9 2 15 2 0
3.b 21 100,0 66,7 5 10 4 0
3.c 6 100,0 0,0 0 0 0 0
3.d 22 86,4 59,1 2 13 0 3
3.e 3 100,0 0,0 0 0 0 0
4.a 24 87,5 / 95,8* 79,2 6 18 1 3 / 1
4.b 23 100,0 82,6 7 16 3 0
4.c 6 66,7 66,7 0 2 2 2
4.d 22 86,4 / 90,9 54,5 2 9 3 3 / 2
1. – 4. kl 295 95,9 / 96,9 73,6 69 128 89 12 / 9
5.a 21 90,5 52,4 0 11 0 2
5.b 22 81,8 / 90,9 31,8 2 7 0 4 / 2
5.c 3 100,0 0,0 0 0 0 0
5.e 1 0,0 0,0 0 0 0 1
5.ü 1 100,0 0,0 0 0 0 0
6.a 23 73,9 / 82,6 4,3 0 1 0 6 / 4
6.b 24 79,2 41,7 1 9 1 5
6.c 9 77,8 / 88,9 0,0 0 0 0 2 / 1
6.e 5 60,0 20,0 0 0 1 2
6.f 5 100,0 40,0 1 2 0 0
7.a 25 84,0 48,0 0 7 5 4
7.b 25 76,0 28,0 0 6 1 6
7.c 5 20,0 20,0 0 1 0 4
7.e 8 62,5 0,0 0 0 0 3
7.L 1 100,0 0,0 0 0 0 0
8.a 24 75,0 29,2 0 7 0 6
8.b 25 60,0 24,0 0 5 1 10
8.c 1 100,0 0,0 0 0 0 0
8.e 7 100,0 28,6 0 2 0 0
9.a 25 68,0 28,0 0 5 2 8
9.b 24 95,8 41,7 3 9 1 1
9.c 4 50,0 0,0 0 0 0 2
9.ü 1 0,0 0,0 0 0 0 1
5. – 9. kl 289 76,8 / 78,5 29,1 7 72 12 67 / 62
1. – 9. kl 584 86,5 / 87,8 51,5 76 200 101 79 / 71
Eelmine
õa

563 88,6 50,6 81 193 92 64

* - kaldkriipsu taga on õppenõukogu toimumisajaks tekkinud muudatused.
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3.a klassis on lisaks 1 õpilane koduõppel.

Ainult viielised on:

1.a Elsbet Hommik, Kaisa Lilleorg,  Marion Nelis, Kirke Pulk, Laura Putku, Eliise Vares,
Henri Viil

1.b Linda Haandi, Aneta Juursalu, Lota Juursalu, Ekke Torm Jürisson, Aleksander Medri,
Kiira Medri, Georg Peeters, Robin Raun, Helena Rüütli, Mia Undrest

1.d HannaloreJõearu, Victoria Kiivits, Anete Kirs, Emilia Käsk, Sofia Kütt
2.a Sofia BerilGündüz, Grete Alma Kasin, Karita Kuldsaar, Karolina Lember, Mia Paomees,

Georg Reek, Xenia Rüütel, Mario Teder, Hellaliis Vahter
2.b Marta Aus, Säde Kalamees, Steven CasparKoovisk, Mirell Metsmaa, Mariliis Mänd, Iiris

Männikust, Lisandra Müürisepp, Ronald Reinmaa, Melani Umber
2.d Kelly Lepisto, KeitlinPaur, Mihkel Saar, Yese Truu, Elis Helena Võidula
3.a Iti Piht, Miina Sink
3.b Kertu Lember, Lee Tamm, Karmen Truu, Laura Grete Varik, Liisa Väli
3.d Annabel Ansel, Mia Marii Vinni
4.a Carmen Padar, Elisabeth Villsaar, Isadora Rahumeel, KertonLokna, RemiOol,  Richard

Toompuu
4.b Jete-Mia Arge, Loore Birkenfeldt, LennaHaandi, Krita Kilumets,  Merit Soe, 

Helerin Viktoria Tüür, Mirell Õiemets
4.d Kaur Kalamees, Katarina Lember
5.b Luise Ling, Britta Truu
6.b Jarno Mononen
6.f Reio Mägi
9.b Kariina Kasjanenko, Merit Matt, Marie Eike Rebane

Võrdlus eelmiste aastate II trimestri ja III veerandiga

Klass
Autahvel Kiidetavad Võlglased

19/20 18/19 17/18 16/17 19/20 18/19 17/18 16/17 19/20 18/19 17/18 16/17
1.a 7 16 11 6 12 6 10 15 0 0 0 0
1.b 10 9 8 10 13 13 10 7 0 0 0 0

1.c 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.d 5 8 9 5 12 7 13 11 0 0 0 1

1.e 0 2 1

2.a 9 6 10 9 14 12 10 11 0 0 0 1

2.b 9 5 10 4 10 9 13 18 0 0 0 0

2.c 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0

2.d 5 5 8 12 11 7 0 0 1

2.e 0 1 0

2.L 0 0 0

2.ü 0 1 0

3.a 15 19 19 16 2 3 0 0 0 0 0 1

3.b 10 19 15 19 4 2 2 3 0 0 0 0

3.c 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

3.d 13 10 0 3 3 0
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Klass
Autahvel Kiidetavad Võlglased

19/20 18/19 17/18 16/17 19/20 18/19 17/18 16/17 19/20 18/19 17/18 16/17
3.e 0 0 0 0 0 0

3.ü 0 0 0

4.a 18 13 15 11 1 2 3 2 1 0 1 0

4.b 16 15 15 16 3 1 0 3 0 0 0 0

4.c 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0

4.d 9 3 2

4.e 0 1 0 1 0 0

4.ü 0 0 0

5.a 11 6 9 12 0 3 3 0 2 3 2 3

5.b 7 11 22 10 0 1 1 4 2 2 1 2

5.c/6.c 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1

5.e 0 0 0 0 0 0 1 0 0

5.f 1 0 0

5.ü 0 0 0

6.a 1 2 12 5 0 2 0 1 4 7 6 4

6.b 9 4 6 11 1 4 3 5 5 4 5 0

6.c/7.c 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

6.e 0 0 0 1 2 0 2 1 0

6.f 2 0 0

7.a 7 8 9 4 5 1 0 5 4 7 4 3

7.b 6 4 15 6 1 2 0 0 6 8 2 7

7.c/8.c 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1

7.e 0 2 0 2 3 1

7.L 0 0 0

8.a 7 7 7 10 0 0 1 1 6 8 3 3

8.b 5 10 5 6 1 0 0 2 10 2 10 3

8.c/9.c 0 0 0 0 0 0 0 2 2

8.e 2 0 0

9.a 5 7 10 8 2 3 2 3 8 4 2 6

9.b 9 4 10 8 1 1 0 3 1 6 5 0

9.c 0 0 0 0 2 6

9.ü 0 0 1

Kokku 200 193 226 178 101 92 83 94 71 63 47 38
Õpilas
i

584 563 554 492 584 563 554 492 584 563 554 492

% õpil
arvust

34,2 34,3 40,8 36,2 17,3 16,3 15,0 19,1 12,2 11,2 8,5 7,7
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Puudulikud hinded jagunesid järgmiselt:

Klass Õpilasi kokku Hindeid kokku
2.c 1 1
3.d 3 3
4.a 1 1
4.c 2 2
4.d 2 3
5.a 2 3
5.b 2 2
5.e 1 1
6.a 4 29
6.b 5 12
6.c 1 1
6.e 2 3
7.a 4 14
7.b 6 9
7.c 4 11
7.e 3 5
8.a 6 26
8.b 10 22
9.a 8 28
9.b 1 7
9.c 2 8
9.ü 1 15
Kokku 71 206

Märgitud 206 puudulikku hinnet jagunesid õppeaineti järgmiselt:
Kirjandus 31
Eesti keel 22
Matemaatika 18
Ajalugu 17
Inglise keel 17
Arvutiõpetus 14
Keemia 11
Kehaline kasvatus 11
Muusika 11
Vene keel 11
Geograafia 10
Bioloogia 6
Kunst 6
Ühiskonnaõpetus 6
Tööõpetus 5
Inimeseõpetus 3
Füüsika 2
Loodusõpetus 2
Saksa keel 2
Majandus 1

Kõige raskem õppeaine kirjandus, põhjuseks, ei loeta raamatuid. 
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Muret tekitavad õpilased, kes ei jõua kooli. Probleemiga tegeldakse. Toimub koostöö kõikide 
osapooltega ja valla lastekaitsetöötajatega.

3. Ülevaade PISA testi tulemustest

Kuulati: direktor Viljar Aro andis ülevaate PISA testi tulemustest. Kokkuvõttes on SÜGi 
õpilased oma teadmistega teistest aasta võrra ees. 
PISA testis on hulk praktilisi ülesandeid ja tulemused on Euroopa kontekstis olulised. 
PISA testi tehakse iga 3. aasta tagant, eeltest oli 2020. aastal, põhitest 2021. aastal.

4. Jätkuteemad eelmisest koosolekust

4.1 Ülevaade tugiteenuste hetkeseisust 
          
Kuulati:  hoolekogu juhataja Anton Teras andis ülevaate logopeedi ja eripedagoogi erinevusest. 
Hoolekogu eestseisus arutas tugikeskuse hetkeseisu ja küsis Tugikeskuse juhatajalt Aaro Nursilt
erialaspetsialistide hetkeseisu. Suuremates koolides jäävad spetsialistid koolidesse, mitte ei käi
teenust osutamas. 

Toimub arutelu.

1) Kuidas saab laps abi?

-    lapsevanem saab pöörduda tugikeskuse poole, kus koostatakse lapsele individuaalne
plaan ja

     tagatakse vastav abi;
-    lapsevanem saab pöörduda kooli poole, kus on HEV koordinaator, kes selgitab välja

vajaduse
      ja suunab teenuseid saama tugikekusesse;
- õpetaja märkab ja annab lapsevanemale teada, et laps vajab tugiteenuseid;

2) Kuidas saab lapsevanem teada, et tema laps vajab abi? 

Selle info ütlevad vanemale HEV koordinaator ja spetsialistid. 

Meelis Kaubi – vaadatakse spetsialistide koormused üle, et vajaduspõhine teenus oleks lapsele
haridusasutuses  tagatud.  Varajane  märkamine,  võimalikult  palju  logopeedilist  abi  lasteaias.
Probleemiks  logopeedide  puudus  tugikeskuses  on   üle  Eestiline  probleem.  Tugikeskuse  töö
korraldatakse ümber. 

Probleemiks,  et  lapsevanem  ei  tea  kust  ja  kuidas  saab  abi.  Enne  tugikeskust  oli  olukord
lapsevanemale selgem.
Kool on teinud ülevaate tugiteenuste vajaduste kohta tugikeskusele,  aga vastust sellele ei ole
saadud. Täna on veel lapsed, kes enne said tugiteenuseid, teenusteta. Vanemaid ei ole teavitatud.

Ettepanek – maikuu hoolekogus teha ülevaade 2020/21 õa tugispetsialistidest. 

On vald mõelnud spetsialistide Saaremaale toomisel lisameetmeid rakendama? 
Näiteks stipendium noortele, kes lähevad nendele erialadele õppima. 
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4.2  Ülevaade  põhikooliks  kasvamisest,  ruumiprogrammist,  kooli  poolt  tehtud  ettepanekud,
hoolekogu ettepanekute lisamine

 Kuulati:  direkrot Vilja Aro teeb lühi ülevaate. 

-  kooli logo sama;
-  kooli nime otsustab volikogu;
-  kooli jääb 3 paralleeli, kuhu liiguvad nn Kingu maja klassid, ei ole teada. 

Eskiisprojektile 70 ettepanekut, vastused lisatud. 

Kaaremaa tööst.
Küsimused, märkused ja mõtted tänase Saaremaa Ühisgümnaasiumi personalilt. Seisuga 17. 
jaanuar 2020.
1. Algkassiruumid on planeeritud I – III klassini, kooli soov oli I – IV. Seega onalgklassidele 
vaja 12 ruumi.
OK

2. Keskkonnahariduskeskus on korruste plaanide põhjal likvideeritud. Hankelepingu tehniline 
kirjeldus räägib KHK säilitamise vajadusest. Alles peaksid praegusel kujul jääma 1. ja 2. korruse
ruumid.
KHK ruumide säilimesega on arvestatud. Kuna alusmaterjalides polnud KHK planeeringut 
täpsustatud, siis sai 1.k ruum võistlustöös arvestatud hetkel ristkasutatavana. 2k. ruum on 
säilitatud algsel kujul.

3. Pole laborit, ei endist KHK oma ega uut, füüsika ja keemia klassi tarbeks. Labor peab
olema. Kui säilib KHK labor, piisab sellest.
OK

4. Söökla tehnoloogiline skeem arusaamatu. Kuidas toimub mustade nõude tagastus?
Võib-olla peaksid köök ja nõudepesu asukohad vahetama?
Lahendatakse köögitehnoloogia projektiga.

5. Majahoidja ruum puudub (muruniitja, tööriistad jms). Sellist ruumi on vaja. Kas see on ette 
nähtud uude ehitatavasse abihoonesse?
Majahoidja ruumile on ette nähtud mitu võimalikku asukohta.
1. Hoovi spordiväljakute kõrvale rajatavasse abihoonesse
2. Peasissepääsu trepialune panipaik
3. Spordisaali ees olev trepialune panipaik

6. Kes on hariduskoordinaator? Milleks on see ruum soklikorrusel planeeritud?
Hariduskoordinaatori nime all on ekslikult mõeldud haridustehnoloogi /
e-koordinaatorit, kuna see töökoht oli soovitud arvutiklassi lähedale. Võimalusel
muudame selle töökoha asukohta koos ruumiprogrammi täpsustustega

7. Õpilasesindus/huvijuht 1. korrusel pole sel moel otstarbekas. Õpilasesindus sinna ei
mahu. Ehk võiks huvijuht sel juhul ka 4. korrusel olla?
OK. Täpsustame peale mõõdistusprojekti valmimist
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8. 4. korrusel on ruum projektijuhile. Kes see töötaja on? Kas see ruum võiks olla KHK
juhile?
Lähteülesande ruumiprogrammis on soovitud eraldi töökoht pojektijuhile, samas pole
täpsustatud mis osakonna juurde seda vajatakse.

9. Mida kujutab endast tööõpetuse väliklass?
Väliklass on mõeldud pigem lisavõimalusena õues toimetamiseks (lihvimine,
värvimine, vms. tegevus).

10. Sõidukite sissepääs kooli territooriumile on ette nähtud kahelt poolt, nii ida- kui lääneküljelt. 
Nii tekitatakse läbi õue sõitmise oht. Pääsud võivad ka jääda, aga läbisõitmine tuleb ohutuse 
pärast takistada.
Läbipääs on piiratud tõkkepuudega

11. Rattaparkla ja tõukerataste hoiukoht peaksid mahutama minimaalselt 100 ratast ja 50
tõukeratast, parem kui rohkem.
100 rattakohta on planeeritud spordisaali ette praegusele mururibale. 50 tõukeratast
peasissepääsu trepialusesse panipaika. Samuti võib lisada parkimiskohti ka mujale
kooliterritooriumile. Lahendatakse maastikuarhitektuurse projektiga.

12. Kas kusagile territooriumile, näiteks vilistlaste parki, võiks paigutada välijõusaali?
(See on olemas)
Võiks ette näha vilistlaste pargis oleva sisulise tähenduseta mälestuskivi likvideerimise.
Jõusaali võib paigutada vilistlaste parki ning mälestuskivi võib likvideerida, kui on
kooskõlastatud tellijaga. Lahendatakse maastikuarhitektuurse projektiga.

13. Kuhu paigutatakse ümber vilistlaste pingid? Need on vilistlaste raha eest soetatud ja
oma looga asjad. Peaksid säilima.
Leiame pinkidele koha. Lahendatakse maastikuarhitektuurse projektiga.

14. Kuidas lahendatakse Hariduse tänava ja kooli territooriumi piiritlemine?
Kas on vajadust rõhutada territooriumi piiri? Võistlustöös oleme arvestanud, et
tegemist on nö. jagatud ruumiga. Ilmselt piirduks katendi, tänavamööbli vms.
markeerivate elmentidega. Eraldi piiret pole ette nähtud projektiga.

15. Seletuskirjas seisab, et tõstuk/rulaator säilib infosekretäri ja spordisaali juures.
Spordisaali juures sellist seadeldist pole, seal tuleb liikumisskeem välja mõelda.
Tõstuk on kavandatud ka spordisaali juurde.

16. Kuidas on lahendatud söökla kauba liikumine? Kas liikumine on ühel tasapinnal?
Jah, kauba liikumine ruumidesiseselt on kavandatud ühel tasapinnal.

17. Lahendada toolide ja laudade transportimine aula ja aula hoiuruumi vahel.
OK.

18. On ette nähtud individuaalkapid õpilastele. Kas need on sisse ehitatavad? Need
peaksid olema kõigile lastele.
Individuaalkapid on planeeritud kõikidele õpilastele kuid paiknevad erinevatel
korrustel nö. tegevusseinas. Garderoob on kavandatud vaid ülariiete hoidmiseks.

19. Kuhu paigutatakse kooli kunstikogu ja ajaloo väljapanek? Mis saab kooli fassaadil
olevast fotonäitusest? Kooli ajaloo ja muude stendide paigutus planeerida.
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Kunstikogu on kavas paigutada kooli rekreatsioonialadele, erinevatele korrusetele.
Esindusväljakule (või selle kontaktvööndisse) on plaan rajada väligalerii.
Lahendatakse maastikuarhitektuurse projektiga.

20. Kujunduses võiks kasutada kooli värve (sinine, roheline ja valge). Kooli praegune logo 
säilib.
Võtame soovi arvesse sisearhitektuurse osa koostamisel.

21. Kas võiks tulla kõne alla võimla alla lisaruumide ehitamine? Kasulik pind suureneb, aga 
maja suletud netopind jääb samaks.
Ei ole lubatud laiendada netopinda.

22. Õpetajate tuba peaks koosnema kahest erinevast osast: töötsoonist ja puhketsoonist.
Hetkel ongi selle põhimõtte järgi ruum planeeritud.

23. Mis ajani saab kool esitada arhitektuursesse lahendusse ja ruumijaotusse puutuvaid
küsimusi ja ettepanekuid?
Ruumiplaneering ja sellega seonduvad kõik põhimõttelised lahendused on vaja ära
otsustada eskiisprojekti staadiumis. Hilisemaid muudatusettepanekuid on võimalik
vastavalt vajadusele kaaluda pigem vaid sisearhitektuurses osas (sisustus, avatäited,
tehnoloogia)

24. Talveaed KHK katusel. KHK asub hoone põhjapoolsel küljel ja on tänu külgtiibadele
läbi aasta päikese eest varjatud. Joonisel oleva pildi järgi planeeritakse talveaeda 3. korruse 
kõrgusele ehk sinna ei hakka ka üle katuse päike paistma. Klassikalistes talveaedades kasvavad 
aga enamasti pigem päikeselembesed taimed. Sellised kavandatavas aias kaua vastu ei pea.
“Talveaed” ei olegi planeeritud kasutamiseks otseselt talveaiana, pigem üks lisaruumi
loomise võimalus kaetud terrassina.

25. Plaanil on üks klass bio-geo, üks klass keemia-füüsika jaoks ja üks klass loodusõpetus. Miks 
selline jaotus?
Ruumid on nimetatud vastavalt lähteülesandele.

26. Kuidas toimub lumetõrje kooli ümber olevalt trepistikult?
Ei puuduta otseselt projekteerimist.

27. Muusikaklassist: võiksid olla lauad ja toolid (praeguste pinkide asemel), klassi lõpus
tõusev põrand, tore oleks ka abiruum pillide hoidmiseks.
Lahendatakse sisearhitektuurse projektiga. Abiruum vastavalt ruumiprogrammi
võimalustele.

28. Kas ei teki äkki Kuressaare vaekoja efekt, et vesi hakkab voolama uksest sisse?
Küsimus VKV projekteerijale.

29. Kas koolimajja planeeritakse ka näitusepindasid?
Jah, plaanis on luua võimalusel universaalseid näitusepindu kujutava kunsti eksponeerimiseks.

30. Vajame uude kooli innovatsioonilaborit/ruumi/klassi, kus lisaks teisaldatavatele 
mööbliesemetele on interaktiivsed võimalused ja robootikavahendite hoidmiskohad, läpakate ja 
tahvlite hoidmiskohad.
Ei ole kirjeldatud tellija lähteülesandes, kuid saab eeldatavasti lahendada sisustusega.



 SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM

31. Kunstiõpetuse klassis (teistes ka) ei paista kraanikausse.
Valamud on planeeritud kõikidesse klassidesse (kui VK projektiga saab lahendada)

32. Kas kõigis klassides on kraanikausid?
Valamud on planeeritud kõikidesse klassidesse (kui VK projektiga saab lahendada)

33. Soovin, et KHK labor koos abiruumiga säiliks.
Lahendatakse vastavalt ruumiprogrammile.

34. Kas algklassidele on planeeritud ruum vahendite jaoks?
Eraldi ruumi ei ole planeeritud. Panipaigad lahendatakse sisustusega.

35. Kas aulasse võiks kaaaluda rõdu ehitamise võimalust (üritused, lõpuaktused jne)?
Võib kaaluda, kuid selle vajadus on siiski küsitav. Sisend peaks tulema tellijalt.

36. Kas on mõtet väikesi klasse-keelekabinette (3. korrusel) suureks ehitada ja suured
ruumid 1. korrusel putkadeks ehitada?

37. Kas on mõttekas esimene korrus viia neljandale ja neljas kolmandale? Mõttetu
sebimine.
Vajaliku ruumiprogrammi mahutamiseks olevatesse ruumidesse on vaja mõtestada
ümber kogu ruumiplaneering ning kõiki korruseid tuleb vaadelda tervikuna.
Planeeritav ruumiprogramm on suurem, kui olemasolev, mistõttu tuleb kasutada
erinevaid planeerimisvõtteid, et saavutada kõiki rahuldav ja kasutajasõbralik
koolikeskkond.

38. Kartlikud, foobiatega õpilased ei peaks suures majas, suures sumas olema. Plaani järgi on 4. 
korrus kõige kärarikkam.
Plaani järgi on 4.korrus just kõige rahulikum, kuna 1/2 korrusest moodustab
administratsioon + pedagoogid ning rekretasiooniala on oluliselt väiksemas mahus.

39. Miks on uus ruumide jaotus ja arv parem kui vana?
Lahendus vastavalt lähteülesandele.

40. Väga tore, et on mõeldud laste puhkehetkedele koolipäeva jooksul ning loodud neile
nö lebolad. Kus ja milliste toredate vahenditega (diivanid, sohvad, kott-toolid jms)
saavad olema õpetajate lebolad? Nii tore oleks vaba tunni ajal 15 minutit und
massaažitoolis.
Õpetajate puhkenurk on planeeritud õpetajate tuppa. Täpne sisustuslahendus
töötatakse läbi sisearhitektuurses projektis.

41. Kas õpetajate töövahendite hoidmiseks on ette nähtud koht neile, kel puudub oma
kabinet?
Lahendatakse sisearhitektuurse projektiga.

42. Ruumiplaneeringu sobivuse/mittesobivuse selgitaks väga üheselt välja praeguse
tunnijaotuskavaga tunniplaani koostamine planeeritud 3+1 paralleelklasside jaoks.
Äkki selgub, et väikeklassid ei mahugi meie majja või et talveaia asemel oleks tarvis
klassiruume?
Küsimus ei puuduta projekteerijat.
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43. Sooviks akvaariume.
Võib kaaluda, kuid kuna tegu erihooldust vajava elemendiga siis peaks sisend tulema
tellijalt.

44. Milleks ehitada väikesi putkasid?
Küsimus irrelevantne.

45. Kas lükandseinaga eraldatud klassiruumides on võimalik leida piisavalt ruumi kappide ja 
riiulite jaoks, kuhu õpetajad oma õppevahendeid panna saaks? Eesseinas on tahvel ja õpetaja 
laud, külgedel üldiselt ruumi ei ole (seal on õpilaste lauad) ja kui tagasein eest ära liigub, kuhu 
paigutatakse kapid? Vaja klassi sisustus konkreetselt ära planeerida.
Lahendatakse sisearhitektuurse projektiga.

46. Kas lükandsein summutab müra sama hästi kui kivisein? Kui näiteks lükandseinaga
klassis toimub lärmakam tegevus (rollimäng, elav vaidlus vms), kas siis sama lükandseina taga 
olevas teises klassiruumis on võimalik vaikuses kontrolltööd või kirjandit kirjutada?
Voldikseinad projekteeritakse vastavalt heliisolatsiooni nõuetele R’w ≥48dB
(soovitavalt 52dB)

47. Kas uues koolimajas aknad hakkavad lahti käima või planeeritakse lihtsalt
sundventilatsioon? 
Kogemused näitavad, et mitteavatavad aknad on vale käik .
Loodetavasti meil seda viga ei tehta.
Aknad projekteerime avatavateks kindlasti.

48. Keemia ja füüsika vahendite hoidmiseks, katsevahendite väljapanemiseks jääb ühest
ruumist väheks. Asjad võivad ära mahtuda, õpetaja enam mitte. Vaja on tööpindasid ,
kuhu saab õpilastele katseteks vahendeid valmis panna. Keemia-füüsika klassis peavad olema 
kraanikausid (näiteks klassi tagaseinas terve rivi), tõmbekapp klassi ees. Kõige parem oleks 
eraldi laboriruum, kus iga laua juurde tuleks ka elekter, vesi, (gaas). Majas peab jääma ka ruumi, 
vabu klasse, kus vajadusel väiksema õpilasgrupiga tööd teha (näiteks andekatega lisatöö 
olümpiaadideks).
Lahendatakse sisearhitektuurse projektiga.

49. Väikeklassid mahuksid hoopis paremini ära Kuressaare Gümnaasiumi hoonesse. Pole vaja 
projekteerida ruumikitsikusega asja.
Küsimus ei puuduta projekteerijat.

50. Muusikaklass peab olema helikindel.
Klassiruumid projekteeritakse vastavalt heliisolatsiooni nõuetele eriklassidel R’w
≥60dB

51. Jätkan põhimõtteliselt eelmist juttu. Kirjutatakse küll, et ka tihendiga liuguksed peavad üsna 
hästi kinni ruumidest kostuvad helid, aga isiklikult ma ikkagi ei tahaks oma õpetamise ja 
õppimise tööd teha sellises keskkonnas. Seda ideed ei müü mulle küll hetkel kuidagi maha. 
Tunnen hoopis huvi, kas on ikka mõeldud sellise tehnilise lahenduse (ma ei tea, näiteks 
helisummutavad villplaadid) peale, mille abil isoleerida läbi seinte teistest klassiruumidest 
kostuv „müra” (telekamüra, muusika, jutuvadin,
keeleõpetusele omased „mängutunnid”)? Kas on ikka mõeldud ka helisüsteemide ja nende 
paigalduse peale? Tänasel päeval on olukord selline, et minu kabineti kõrval asuvas klassiruumis
(keeleõpetuse klassis) on kõlarid tavapäraselt paigaldatud seinale ning praktiliselt kõik sealt 
kostuv on reeglina sõna-sõnalt kuuldav ka minu kabinetis. See võib olla väga häiriv.



 SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM

Projekteerimisprotsessi kaasatakse akustikainsener, kes arvestab ka kõikide
eritingimustega. Ruumid projekteeritakse vastavalt kehtivatele standarditele:
EVS 842:2003 “Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest”
• KM määrus nr.71, 01. Veebruar 2017, “Müra normtasemed elu- ja puhkealal,
elamutes
ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”
• SM määrus nr.42, 11. Veebruar 2017, “Välisõhus leviva müra normtasemed ja
mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid”

52. Õpetajate tuba ja juhtkonna kabinetid + sekretäri ruum võiksid siiski olla 1. korrusel.
1. korrus võiks ikkagi olla rohkem esinduskorrus, kus klassiruume on vähe.
Ei mahu.

53. Mis saab praegustest garderoobikappidest, mis lapsevanemad oma raha eest ostsid?
Neid me ei saa kasutada uues siselahenduses.

54. Administratiivruumid neljandal korrusel on sõnaselgelt kõige suurem absurdsus, mida
ma kuulnud olen.
Väide irrelevantne.

55. Aulast . Vaatasin ringi, milliseid suurte ruumide kiireid toolilahendusi on, silma jäi
kaks versiooni. Üks on põranda alla peidetud istmeread, mida saab üles tõmmata (või
elektrooniliselt tõsta) ja teine tribüüni lahendusega, aga pidulikuma väljanägemisega.
Kas sellised mõtted võiks ka projekti lisada?
Võib kaaluda, kuid kuna pole varasemates projektides selliseid lahendusi kasutanud,
siis puudub kogemus nende süsteemide vigade ja eeliste osas. Ilmselt taandub see
otsus lõpuks praktilisuse ja hinna küsimustele.

56. Tehnikuruum ja serveriruum ei tohi olla ühendatud. (müra, mõju töötaja tervisele).
Vaatame üle ja teeme vastavad korrektuurid, kui on olemas tehnosüsteemide analüüs
ja hoone mõõdistus.

57. Milleks on planeeritud praegused ruumid nr 002 ja 003? Need on praegu salvestus- ja
pilliruum ning tehniku tööruum, uuel plaanil kirjas ladudena.
Need on arvestatud üldiselt saali abiruumidena.

58. Kus asub õpetajate garderoob? See peaks siiski eraldi olema.
Eraldi ruumi õpetajate garderoobi jaoks hetkel pole arvestatud. Üks võimalus selleks
on infosekretäri juures, KHK ruumi ees 1. korrusel.

Raamatukogust.
Arvamused ja ettepanekud eelseisvast ehitusest:
Mõned olulised arvamused:
1. Kuuldavasti tahetakse algava remondi käigus vähendada raamatukogu pinda, mis on üldist
ruumikitsikust arvestades arusaadav. Kui see on hädavajalik, siis võiks seda vähendada
keldrikorruse õpikute fondihoidla arvelt (puidust riiulid) - üritaksime siis õpikufondi paigutada 
liikuvriiulitele.
Kitsaks kindlasti läheks, sest gümnaasiumiõpikute osakaal on päris väike, võrreldes ülejäänud
õpikutega.
Nii ongi arvestatud võistlustöös.

2. Kas õpikud lähevad tulevikus klassidesse või jäävad senisel kujul raamatukogu laenutusse?
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Küsimus pigem kooli juhtkonnale.

3. Esmalt tuleks otsustada, mis saab edasi kooli ajalooarhiivist? Ja kus seda säilitatakse?
Kindlasti on ajalooarhiivil väga suur tähtsus kooli jaoks (samas, millise kooli jaoks?!)
Samuti õpilaste koostatud 1544 uurimistööd – mis saab nendest edasi?
Küsimusi on palju ja kogu see fondimaterjal vajab pinda ja ruumi, seega, tuleks kõik hästi läbi
mõelda.
Küsimus pigem kooli juhtkonnale.

4. NB! Keldrikorrusel asuv 18 liikuvriiuliga fondihoidla peaks samal kujul kindlasti
säilima!
Riiulid on 2006. aastal toimunud ümberehituste käigus spetsiaalselt ehitatud ja riiulite
maksumus oli 14623,82 EUR, mis tolle aja kohta oli väga suur raha ja mahukas töö.
Aastaid on räägitud raamatukogude kaasajastamisest ning 2006. aasta kooliraamatukogude
ülevaatusel Riikliku Eksami-ja Kvalifikatsioonikeskuse komisjoni poolt anti SÜGi
raamatukogule I TASE – kooliraamatukogu kui õpikeskus. Seda kõike on kahju lõhkuda.
Kõnealused riiulid on praktilised, mugavad, nägusad, mahutavad palju...mitmed raamatukogu
külastanud inimesed just neid riiuleid imetlenud ongi!
Liikuv fondihoidla on kavandatud samas mahus ümber tõsta soklikorruse treppide-vahelisse
alasse.
OÜ Kauss arhitektuuri töö kavandis tundub praegu, et raamatukogu hoidlaks on jäetud ainult
treppide vaheline väike osa keldris. Praegune liikuvriiulitega fondihoidla on kavandis tehtud
algklasside garderoobiks koos kahe majja sissepääsuga (miks neid sissepääse nii palju peab 
olema?)
Tegemist on uue ruumilogistilise kontseptsiooniga, kus lapsed saavad liikuda läbi
soklikorruse otse õue mõlemalt poolt maja ning samas on võimalik eraldada algklasside
garderoobi tsoon ülejäänud põhikooli garderoobist.
Kuskilt jutust on käinud läbi, et liikuvriiulid paigutatakse ehk ringi, kõnealusesse treppide
vahelisse ossa – kuid see oleks väga arutu tegevus. 2,06 meetrit kõrged riiulid on spetsiialselt
selle ruumi tarbeks ehitatud ja 18 riiulit ei mahuta kuidagi 11 meetrise põrandapinna pealt – 8 
meetri peale.
Mahutab ikka.

5. Kindlasti peaks raamatukogus säilima lift, mis ehitati samuti 2006. aasta ümberehituste
käigus. Lift lihtsustab oluliselt raamatukogu töötajate tööd ning lifti maksumus oli samuti suur.
Lift säilib ning liftišaht laiendatakse 4.korruseni.

6. Hetkel on lugejate kasutuses 22-kohaline avar lugemissaal, mida eelmise, vana
raamatukogu aegse keldrikorruse ruumiga ei anna võrrelda. Lugemisaali kasutatakse nii 
lugemiseks, õppimiseks, arvutiga töötamiseks, kui lihtsalt omaette olemiseks ja vaikuse 
nautimiseks - ka see moment on tänapäeva koolis väga oluline. Samuti kasutavad õpetajad 
lugemissaali ruumipuudusel tundide läbiviimiseks. Hea meel oli näha, et OÜ Kauss kavandis on 
hetkel lugemissaal ikka olemas!
Võtame info arvesse.

NB! Ettepanekuna paneks kirja, et lugemissaalis võiks olla ka näituse stend (valgustuse ja
klaasidega, nagu praegune 1.korrusel olev stend).
Ja keldrikorruse hoidlas võiks olla kraanikauss (praegu raamatukogus seda pole).
Võtame info arvesse.

Oleme siiani, 23 aasta jooksul üritanud kooli raamatukogus luua eeskätt lapsesõbralikku
keskkonda. Et laps julgeks ja tahaks raamatukokku tulla ja leiaks siit endale kasvõi oma
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esimese sõbra - RAAMATU!
Hoiame ja säilitame ka miskit vana ning ärme lõhu kõike nii kergekäeliselt.
Ei lõhu

KAAREMAALE, kommentaarid (nummerdatud failide järgi)

1. Paraadväljaku idee on tore, kuid planeering – autoparkla maja tagaküljel, jalakäijate liiklust
blokeeriv rattaparkla võimla ees suunab loomupärase liiklusvoo pigem maja tagaküljele kui ette.
Lähteülesandes oli soov eelistada kogu kooli territooriumil jalgsi liikumist.
Rattaparkla spordisaali ees ei blokeeri liikumist, vaid toetab tervisklikku (kerg)liikumist.

Hooneümbruse praegune liikluskorraldus (Hariduse-Rootsi rist) ei suuna parklat planeeritud
asukohas kasutama – kas omavalitsusel on plaan seda muuta?
Autoga ei peagi saama liiga mugavalt parkida.
Kui kasutada paraadväljakut tseremooniate läbiviimiseks, siis kus paikneks tegevuse 
fookuskoht? Kuidas tagada seljaga trepi poole seisvate inimeste turvalisus ja ka treppide 
igapäevane ohutus meie niiskes kliimas (sadevete äravool!)?
Väljak on universaalse iseloomuga ning fookuspunkt tekib vastavalt vajadusele.
Milliste nippidega saaks kindlustada, et peatrepi alune ei muutuks pimedal ajal 
„punkriks/urkaks“?
Trepialune käik suletakse koolivälisel ajal (näit.võrktäitega terasest raamuksed)
Kõigi lisanduvate sissepääsude turvamine?
Eesmärk oleks kasutusele võtta programeeritav kaardisüsteem.
Kuidas lisanduvad nn mustad alad uute sissepääsude ees mõjutavad igapäevaseid halduskulusid? 
Ehk kas nii palju sissepääse on mõistlik?
Sissepääse on võimalik kontrollida kaardisüsteemiga vastavalt vajadusele.
„Väliõpe“ maja põhjaküljel on õppeaastas kasutatav max kaks nädalat.
See on polüfunktsionaalne väliruum.

2. Üks „väärtuslikematest“ audiooriumitest – arvutiklass on keldrikorrusel, küsimus füüsilises
turvalisuses, aga ka kaitses sade- ja pinnasevee eest? Kas on arvestatud RKAse näpunäidetega
koolihoone tehnilistele nõuetele nõrkvoolu osas? Serveriruumi asukoht on sobimatu .
Serveriruumi asukoht ja vastavus nõuetele lahendatakse eskiis- ja eelprojekti käigus.
Kust tuleb poolkorruse auditooriumide valgus ja kuidas mõjutaks pidev liiklus akna taga õppetöö
kvaliteeti?
Mida on silmas peetud “poolkorruse auditooriumide” all? Soklikorrusele tagatakse valgus
maapinna eemaldamise ja aknapindade suurendamisega.
Õppetöö kvaliteedi mõjude kohta erinevates tingimustes ilmselt tuleks teha mõjuanalüüs, kuid
eeldus on et tundide ajal olulist liikumist rekreatsioonialadel ei toimu.
Eraldatud pikapäevarühm ei pruugi oma funktsiooni täita, v-o muuta „poolavatud 
iseorganiseeruvaks“ ruumiks, ajalootoaks vmt?
Ei oska kommenteerida. Ootaks sisendit kooli juhtkonnalt.

3. Infosekretär on „voogava ruumi“ takistus (tegelikult on koridorid lihtsalt kitsad)– võimalik
lahendada nutika infograafika ning elektroonilise infoga?
Samas peab esimesel korrusel kindlasti asuma väliste osapoolte (nt lapsevanemad, kullerid,
kooli külalised jne) vastuvõtja. Funktsioon võimalik ühendada nt raamatukoguga, sein juba
osaliselt avatud ning visuaalse abiga võimalik inimesed sinna suunata.
Võimalus kolida raamatukogu teise tiiba. Põhjendus: elektroonilise õppevara osakaal
suureneb niiehknii, kolimise tagajärjel fondimaht arvatavasti väheneb. Vasakusse tiiba jääb ka
aula, kuhu majaga otseselt mitteseotud inimesed tihedamine satuvad.
Küsimust võiks arutada tellija ja kooli juhtkonnaga.
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Kas I korrusel peab olema 2 invaWC-d. Võiks loobuda aula eest olevast, kolida laod akendeta
ruumi (rahvariided päevavalgust ei kannata ehk miks olemasolevaid aknaid kinni ehitada?)
ning saaks enam-vähem normaalsuurusega tualettruumide kompleksi.
Kui leidub ladudele sobivam koht, siis pm. ideega päri.
Lammutatavad ja uuesti ehitatavad kergvaheseinad võiksid täita ka panipaikade funktsiooni.
Arvestades nõuetega 2 m 2 iga õpilase kohta ning esimese pingirea kaugus tahvlist min 2 m,
siis uute kergvaheseintega võiks projekteerida pigem natuke suuremaid auditooriume
(mööbliga saab neid alati väiksemaks liigendada) kui väikseid kubrikuid.
Väikeste ruumide vajadus tuleneb lähteülesandest.
Ruumilise lahenduse eesmärk peaks olema kõigi osapoolte töötingimuste parandamine – igal
korrusel võiks olla õpetajate ühistööruum, väheneks NIMBY-sündroom ning klassiruume
saaks lihtsamalt ristkasutusse anda.
Kokkuvõttes on see küsimus tellijale – mitme klassikomplektilist kooli olemasolevasse hoonesse
kavandatakse?
Võiks, kui ruumiprogramm võimaldaks.

Jaa veel. Kooli ehitamise raha on olemas aga sisustuseks hetkel ettenähtud raha ei ole. 
Mis saab garderoobikappidest, mis vanemad on välja ostnud ja kooli tulevikus enam ära ei 
mahu?  

Ettepanek. 
Kapid ostetakse lastevanematelt tagasi. Meelis Kaubi viib info valda. 

Kas tulevad ka algklassidele õuealad, õuesõppeks? Jah, on planeeritud.
Kas vee äravoolule on mõeldud? Teemat on arutatud.   

4.3 Päeviku vajalikkus 5.-6. kl õpilastele

 Arutatud teemat hoolekogu eestseisuses ja küsitud arvamust õpilasesinduselt. 

Toimub arutelu. 

Ühtsele arvamusele ei jõutud. 
Hoolekogu  juhataja  Anton  Teras  annab  ülesandeks  4.-6.  klasside  hoolekogu  liikmetele,  viia
õpilaste seas läbi küsitlus. 
Jätkame teemat maikuu hoolekogus.

5.  Hoolekogu ettepanekud hariduse arengukavale

Toimub arutelu.

Ettepanekuid ei olnud. 

6. Jooksvad küsimused 

* 3b klassil probleemiks, et lapsed näevad kuidas sööklas pannakse söögid omavahel kokku ja
pannakse uuesti lastele. Ettepanek, seda mitte teha laste nähes.
Probleemiga on tegeletud ja lahendatud. 
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* Ettepanek, teha vallas regulaarne koolidega rahuloluküsitlus, et välja selgitada kitsaskohad ja
ettepanekud.  

7. Hoolekogu rühmatöö

Rühmatöös on 5-6 hoolekogu liiget. Teemat käsitletakse um 5 minutit.

Rühmatöö tulemused.

1. Millega oled hetkel koolis rahul, mis võiks alles jääda ka pärast põhikooliks muutumist?

- kapid;
- traditsioonid (jäljendusvaadend, mälestuspäev, koolivorm, vilistlased)
- õppimisele keskendunud kool;
- keskkonnahariduskeskus;
- tunnustatud õpetajad-direktor;
- „vaimsus”, „maine”
- tervislik toit

2. Mida saaksime teha uue koolina paremini, mis võiks muutuda?
- NÕUDA kirjalikult tugiteenused kooli tagasi;
- KEHALINE KASVATUS – KG m etsast kooli tagasi;
- ÕUEVAHETUNNID kooli tagasi;
- VANEMATEKOGU kooli (tagasi);
- LOODUSTEADUSTE praktikabaas kooli (tagasi);
- TUNNISTUSED kooli tagasi (trimestrid)

3. Milline on meie põhikool 5. aasta pärast?
- rohkem valikaineid;
- asendus kabareele;
- õppimine peab olema nr 1;
- kindel tugisüsteem;
- pedagoogiline järelkasv;
- suurem kehaline aktiivsus;
- nutitelefonide keelamine;
- pikemad söögivahetunnid;
- rohkem grupitöid- meeskonnatöö edendamine;
- tasuta väljasõidud;
- veel vähem koolikiusu!

4. Kuidas saan mina lapsevanemana aidata oma last, õpetajaid, kooli?

Laps:
- hoolimine, kohusetunne;
- ajaplaneerimine;
- prioriteedid
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Õpetaja:
- koostöövõime (soov);
- õpetaja autoriteedi hoidmine

Kool:
- vanemate osavõtt kooli üritustest;
- huvitatud koolis toimuvast;
- vanem toetab kooli...

5. Lisamaterjal

1) Mis vahe on logopeedil ja eripedagoogil? 

Logopeed on tippspetsialist, kelle töö on kliendi/patsiendi kommunikatsioonivõime ja 
neelamisfunktsiooni hindamine, kujundamine ja/või taastamine ning häire ennetamine. 
Logopeed nõustab ja teeb koostööd kommunikatsiooni- ja/või neelamishäirega isiku, tema 
lähedaste ja teiste erialade spetsialistidega.

Eripedagoog on tugispetsialist, kelle tegevuse eesmärk on eakaaslastest eristuva õppija arengu 
toetamine ja suunamine, arvestades õppekava(de) nõuete ja võimalustega. Ta teeb koostööd 
vanemate, õpetajate, teiste erialaspetsialistide ja kolleegidega ning nõustab neid.

Allikas: logopeedi kutsestandard, eripedagoogi kutsestandard, vt. www.kutsekoda.ee 

2) Milliste probleemidega logopeedide poole pöörduda? 

Kõne-eelne ja varane kõne areng (0–3)

Häälduspuuded 

Müofunktsionaalsed puuded 

Kõnemotoorika puuded (düsartria, kõneapraksia) 

Kõnesujuvuspuuded (kogelus, poltern) 

Alakõne (sh intellektipuudega, autismispektrihäirega laste kommunikatsioon)

Spetsiifiline kõnearengu puue 

Kirjaliku kõne puuded 

Kuulmispuudega laste kõne

Suulaelõhest ja velofarüngeaalfunktsiooni puudulikkusest tingitud kõnepuuded

Häälepuuded

Afaasia ja neurogeensed kommunikatsioonipuuded 

Alternatiivne ja augmentatiivne kommunikatsioon 
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Neelamishäire

3) Milliste probleemidega eripedagoogide poole pöörduda? 

STEAIAS (pr
LASTEAIAS (probleemid lapsest lähtuvalt) KOOLIS (probleemid lapsest lähtuvalt) 

Probleemid  tähelepanus,  tajus,  mälus,
mõtlemises,  kõnes  ja  mänguoskustes.  
Käitumisraskused
Koolivalmidusega seotud küsimused 

Õpiraskused
Lugemisraskused, sh. teksti mõistmise raskused 
Kirjutamisraskused
Matemaatilised raskused
Käitumisraskused

Logopeedilise abi saamiseks helistada või kirjutada Tugikeskuse juhiabi Andra Tiigile, kes võtab 
pöördumise vastu ja annab infot, kas kohe või mõne päeva pärast, milline logopeed ja kus lapse 
ja lapsevanema vastu võtab. Tugikeskuses psühholoogi vastuvõtt 3 päeva nädalas, eripedagoogi 
vastuvõtt 2 päeva nädalas, eripedagoogi assistent 2 pärastlõunat nädalasKontaktid on leitavad 
aadressilt saaremaavald.ee/tugikeskus

Järgmine hoolekogu koosolek toimub esmaspäeval, 4. mail 2020  kell 18.00.

Anton Teras
Juhataja Stella Hommik

Protokollija


