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SAUE GÜMNAASIUM 

Hoolekogu koosoleku protokoll 

                                                           06. november 2017 

 

Algus: kell 17.00, lõpp kell 18.45 

Toimus: Saue Gümnaasium, ruum 412 

Koosoleku juhataja: Direktor Robert Lippin 

Protokollija: Svetlana Elson (Malatok) 

Osalejad: Svetlana  Elson, Ulvi Urgard, Brita-Liis Oruste, Taavi Karvanen, Tiit Isop, 

Kristo Kokk, Alo Pormeister, Argo Ladva, Maarika Maivel, Mati Riimaa, Ühinesid 

hiljem pärast hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimist: Andrus Oruste, Mati Kitt, 

Andres Kaarmann 

 

PÄEVAKORD 

 

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine ning 2017/2018 õa hoolekogu tegevuse 

planeerimine 

2. Kooli huvitegevus 

3. Koolikiusamine ja narkootikumid 

4. Liikluskorraldus 

5. Kohapeal tekkivad küsimused 

 

PÄEVAKORRAPUNKTIDE ARUTELU 

 

1. 2017/2018 õa hoolekogu tegevuse planeerimine 

 

1.1. Hoolekogu liikmete vahel oli arutelu hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimise 

küsimuses, et hoolekogu esimees ja aseesimees võiksid olla roteeruvad 

ametikohad. Hoolekogu liikmete poolt tehti ettepanek valida uus hoolekogu 

esimees ja aseesimees. Hoolekogu esimeheks valiti Alo Pormeister 9 poolthäälega 

(Alo Pomeister ei osalenud hääletamisel) ja hoolekogu aseesimeheks valiti Kristo 

Kokk 9 poolthäälega (Kristo Kokk ei osalenud hääletamisel). 

 

1.2. Hoolekogu põhiülesannete ülevaade (lisatud SG direktori poolt dokument seisuga 

6.11.2017). Toimus arutelu hoolekogu ülesannete ja uuendamist vajavate 

dokumentide ning uuendamise protsessi läbiviimise üle. Kommentaarid: 

 

- Riigieksmite edetabelis asub SG 18. kohal (ei peegelda põhikooli tulemusi);   

- Direktor hakkab üle vaatama personali vajadusi, sh töökohtade täitmise 

konkursi läbiviimise kord, ametijuhendid, palgakorralduse põhimõtted;  

- Direktor andis ülevaate, millised on uuendatavate dokumentide valmmise ja 

jõustumise tähtajad (tähtajad dokumendis välja toodud), seega on 2017/2018 

planeeritud korrastada SG dokumentatsioon;  

- Seoses dokumentide uuendamise vajadusega kutsutakse hoolekogu kokku 1 

kord detsembris ja 1 kord veebruaris. Hoolekogu väliselt tehakse koostööd 

vajalike dokumentide uuendamiseks. 
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1.3. Küsimused arengukava kohta. 

 

Arengukava peab ühilduma ühisvalla põhimõtetega. Seda arutatakse kodukorra 

teema raames, kus kaasatakse ühisvalla ametnik. Arengukava sõltub palju 

riigigümnaasiumi tulekust valda. 

 

- Direktori arvamus: kõige õigem on paigutada õppetööks põhikooli ja 

gümnaasiumi õpilased eri hoonetesse.  

- Hoolekogu ja direktor on arvamusel, et riigigümnaasiumi teemadel tuleb 

jagada informatsiooni ja asjaolusid selgitada lapsevanematele, Stuudiumis ja 

Saue lehes, sest informatsioon on olnud siiani piiratud ning ebaselgust on palju. 

Lastevanematele peab korraldama infotunni valla poolt, võimalusega, et  

lapsevanemad saavad küsimused eelnevalt vallale saata. Pärast vajaliku 

informatsiooni kogumist teeb Alo Pormeister riigikümnaasiumi teemal 

kokkuvõtte. 

- Lisaks tuli ettepanek külastada Viljandi Gümnaasiumit, mis on 

riigigümnaasium, et tutvuda selle võimalustega. Andres Kaarmann uurib 

asjaolusid, millal ja millises mahus on võimalik seda läbi viia. 

- Õpilasesinduse presidendi seisukoht on, et õpilaste seas võib  suureks mureks 

tulla transpordi korraldus Riigigümnaasiumi Laagrisse paigaldamise korral. 

Lastevanemate esindajad leidsid, et gümnaasiumis õppivad õpilased on 

iseseisvad ja saavad ühistranspordiga liikumisega hakkama. Paljud õpilased 

käivad ka Sauelt Tallinnasse koolis.  

- Kooli direktor leidis, et  põhikooli laste mahutamine koolihoonesse on kooli 

jaoks suur problem, uute hoonete ehitamine ei olnud võimalik Saue linna 

eelarvest. Hetkel näiteks 6 paralleelklassi - need ei mahu edaspidi enam ära. 

Lahenduseks  hetkel ettepanekuks 2 varianti: 

 a) muusikakooli ruumide  kasutamise võimalus; 

 b) moodulmajade juurdeehitamine, 

 

2. Kooli huvitegevus 

 

Arutleti Sauel oleva huvitegevuse toimumise üle. SG on mõelnud küsitluse peale, et 

aru saada, kes millega tegeleb ja millest on puudus. SG on hetkel ühes majas 

muusikakooliga ja huvitegevusega. SG director teeb suurema ülevaate märtsis kaasates 

statistika, et oleks võimalik huvitegevust süsteemsemalt planeerida ja teostada. 

 

3. Koolikiusamine ja narkootikumid 

 

Koolikiusamist esineb ning sellega tuleb tegeleda süsteemselt. Tuleb võimalusel 

kaasata spetsialiste ning tegeleda ennetustööga, mitte ainult tagajärgedega.  

 

Direktor tõdeb, et õpetajatel on koormus suur ja ei jõua kõike märgata ja tegeleda. 

Hoolekogu esimees ja aseesimees pakuvad kaasata spetsialiste ja teha ennetustööd ka 

muude vahenditega (brožüürid jm vahendid). Teavitustööd tuleb teha nii õpilaste nende 
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vanemate kui ka õpetajate seas, et kiusamist ennetada, selle esinemisel seda ära tunda 

ning adekvaatselt reageerida. 

Õpilasesindus arvab, et praegu on tegeletud ainult tagajärgedega. Tuleb tegeleda  

rohkem lapsevanemate koolitusega ning nende teavitamisega ja harimisega 

koolikiusamise ennetamiseks.  

Hoolekogu liikmed on ühisel  arvamusel, et kes hoolivad need käivad nagunii 

koolikiusamist puudutavate loengutel, kuid kes ei hooli, siis nendeni informatsiooni 

viimine ja nende poolt selle aktsepteerimine, samuti nende käitumise muutmine, on 

keeruline protsess, kuid selleks tuleb teha jõupingutusi.  

 

Narkootikumid 

 

Õpilasesindus märgib, et kanepi tarvitamist on märgatud, kuid teiste narkootiliste ainete 

tarvitamist mitte ning nad ei pea narkootikumide tarvitamist hetkel suureks 

probleemiks ning olukord on paranenud. 

Õpetajate arvamus on, et kõige mõjukam on, kui nn. “põhjas käinud” noored jagavad 

oma nukraid kogemusi ning narkootikumide tarvitamise tagajärgi.  

Direktor pakkus välja teha ootamatuid politseireide. Õpilasesinduse arvates see 

tulemust ei anna. 

Hoolekogu liikmete hinnangul tuleb teemat hoida avatuna ning asjaga tegeleda. 

 

4. Liikluskorraldus 

 

Jätkuvalt on suureks prolbeemiks laste kooli toomine autodega hommikusel tipptunnil 

selliselt, et laps lastakse autost välja ukse juures. Kooli juurde on ehitatud suur 

parkimisala, kus on võimalik lapsed autost välja lasta, kuid osad lapsevanemad eiravad 

jätkuvalt liiklusmärke ning tekitavad ummikuid.  

 

Palun koolimaja ette autoga sõites pöörata tähelepanu liiklusmärkidele ja 

liikluskorraldusele. Lapsed on piisavalt suured ja iseseisvad, et saavad ka 

kõrvaltänavast või parkimisplatsilt kooli jalutada ning nende autost väljalaskmine kooli 

ukse ees hommikusel tipptunnil ei ole hädavajalik ega põhjendatud. 

 

Kui lapsed käivad jalgratastega, siis paljudel puuduvad ratastel tuled pimedal ajal. 

Tuleb teha pidevalt meeldetuletusi. Väga oluline on lastevanemate poolne kontroll. 

 

5. Jooksvad küsimused 

 

Arutati edasiste tegevuste elluviimist ja koostööd kooli ning hoolekogu vahel. 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

__________________ 

Svetlana Elson 

Protokollija 




