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SAUE GÜMNAASIUMI 

HOOLEKOGU 2018/2019 TEGEVUSE ARUANNE  

                                                            

17. oktoober 2019 

 

Lähtuvalt Saue Vallavalitsuse 29.08.2018 määruse nr 8 § 17 lg 1 esitab hoolekogu 

esimees alljärgneva hoolekogu 2018/2019 õppeaasta jooksul tehtud töö aruande kooli 

vanemate koosolekule heakskiitmiseks. 

 

Hoolekogu 2018/2019 õppeaasta jooksul tehtud töö on muu hulgas alljärgnev: 

 

1. 13.09.2018 võeti hoolekogu poolt koosolekut kokku kutsumata vastu otsus seoses 

klasside piirarvude muutmise sooviga. Otsustati rahuldada SG Direktori poolt 

04.09.2018 esitatud taotlus ning anda nõusolek  2018/2019 õppeaastal klasside 

piirarvude muutmiseks. 

 

2. 20.12.2018 toimus hoolekogu koosolek, mille päevakorras oli Saue Gümnaasiumi 

põhimääruse eelnõule ja palgakorralduse eelnõule (Personali tasustamise reeglitele) 

arvamuste andmine, samuti jooksvate küsimuste otsustamine. 

 

3. 18.03.2019 võeti hoolekogu poolt koosolekut kokku kutsumata vastu otsus kiita 

heaks Saue Gümnaasiumi direktori poolt 15.03.2019 esitatud „Saue Gümnaasiumi 

vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord“. 

 

4. 06.06.2019 toimus hoolekogu koosolek, mille päevakorras oli muu hulgas Saue 

Gümnaasiumi kodukorra uuele redaktsioonile arvamuse andmine; uuele 

arenguvestluste korrale arvamuse andmine; hindamisjuhendi muudatustele (osa 

õppekavast) arvamuse andmine; prognoosid õpilaste arvu ja mahutavuse osas uuel 

õppeaastal; kooli mured KOV´i suhtes, ohutus ning töötingimused, 

liikluskorralduse muudatusest ning jooksvad küsimused. 

 

5. Tuleb märkida, et mitmeid kordi on hoolekogus olnud arutluse all nii (i) kooli 

ventilatsiooni küsimus, sest päikesepoolsed klassiruumid (eriti just 3. ja 4. korrusel) 

on väga kuumad päikesepaisteliste ja soojade ilmadega ning sellistes oludes 

töötamis- ja õppimistingimused ei ole vastuvõetavad; kui ka (ii) kooli esise 

liikluskorralduse küsimus, sest kooli ees on ummikud, liiklusmärkidest ei peeta 

kinni jne. Need küsimused on jätkuvalt kahjuks lahendamata. 

 

Abivallavanem Andres Kaarmann on hoolekogule teada andnud, et ventilatsiooni 

probleemi lahendamine on töös ning plaan on osad asjad ära teha koolivaheaegadel 

ja nädalavahetustel, et soojemate ilmade saabumisel oleks kuumale leevendust, 

samas märgib ta, et soovitakse leida ja otsida pikemaajalist toimivat 

terviklahendust. 

 

Samuti on Andres Kaarmann teavitanud, et hanke kaudu on tellitud 

liikluskorralduse analüüs, et leida lahendused liiklusprobleemidele kooli ees. 
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Liiklusuuringu tulemused on lubatud saata ka hoolekogule, kuid hetkel ei ole seda 

veel tehtud. 

 

Hoolekogu on eeltoodud küsimuste lahendamiseks panuse andnud ja jätkuvalt 

rõhutab nende kiireloomulise lahendamise vajadust nii kohalikule omavalitsusele 

kui ka Saue Vallavarahaldusele.  

 

Uuel õppeaastal hoolekogu planeerib jätkata oma ülesannete täitmist andes arvamusi, 

nõusolekuid ja hinnanguid ning vajadusel kehtestades erinevaid kordasid vastavalt  

õigusnormidele. Muu hulgas vajab jätkuvalt tähelepanu kooli ümbruse ja õue ala 

turvalisus, õue ala kasutus nii õppe kui vabaaja tegevusteks jne. Üheks suuremaks tööks 

on arvamuse andmine kooli uuele planeeritavale arengukavale. 

 

Hoolekogu protokollid/otsused on kättesaadavad aadressilt: 

https://www.saue.edu.ee/et/hoolekogu-otsused 

 

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

__________________ 

Alo Pormeister 

Saue Gümnaasiumi hoolekogu esimees 

https://www.saue.edu.ee/et/hoolekogu-otsused



