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SAUE GÜMNAASIUMI 

HOOLEKOGU 2019/2020 TEGEVUSE ARUANNE  

                                                            

2. november 2020 

 

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

esimees alljärgneva hoolekogu 2019/2020 õppeaasta jooksul tehtud töö aruande kooli 

vanemate koosolekule heakskiitmiseks. 

 

Hoolekogu 2019/2020 õppeaasta jooksul tehtud töö on muu hulgas alljärgnev: 

 

1. 20.11.2019 hoolekogu koosolekul arutati õpilaste arvu kinnitamist; direktor andis 

ülevaade eriklassidest ja hariduslikku erituge vajavatest õpilastest; samuti arutati 

riigigümnaasiumi tulekut ning kuidas Saue Gümnaasium olukorda näeb ja millisel 

viisil lapsi ja vanemaid teavitada; vajalikuks peeti käsitleda õpilaste 

liikumisaktiivsuse tõstmise küsimusi ning õpilasesinduse tõstatud prügi 

sorteerimise teemasid. Arutati uue arengukava tegemisega seotud asjaolusid. 

Kajastamist leidis busside, millega lapsed sõidavad, ohutuse teema.  Jätkuvalt olid 

küsimuse all ventilatsiooniprobleemide lahendamine ja nende tööde tegemise 

tähtajad koolis. Samuti arutati liikluskorraldust Saue kooli ees. 

 

2. 19.02.2020 hoolekogu koosolekul andis direktor Triinu Luiga kokkuvõte SG 

tegevusest, sh 2019. aasta õpilaste rahuloluküsitluse tulemustest, õpetajatele 

planeeritud koolitustest jne. Arutluse all olid spordihoone kasutamise põhimõtted, 

korvpalliplatsi ja mänguala jms renoveerimise küsimused. Jätkuvalt arutati kütte- 

ja ventilatsiooniprobleemide lahendamisest ning liikluskorraldusest kooli ees ja 

ümbruses. 

 

3. 04.06.2020 hoolekogu koosolekul arutati järjekordselt liikluskorraldust kooli ees 

ja kooli kütte- ja ventilatsiooniprobleeme. 

 

4. Hoolekogu esimees on sunnitud märkima, et on mitmeid küsimusi (nt kütte- ja 

ventilatsiooniprobleemid ning liiklusohutus kooli ees), mida ei ole suudetud 

kohaliku omavalitsuse poolt pikaajaliselt lahendada ning seda vaatamata 

lubadustele ja sellele, et hoolekogu on probleemidele korduvalt ja väga pikaajaliselt 

tähelepanu juhtinud. Selline tegevus, kus õpilaste ja kooli töötajate probleeme (sh 

õpitingimusi ja töötingimusi ning ohutust) pikaajaliselt (sisuliselt aastaid) ei võeta 

arvesse ega lahendata, ei ole hoolekogu esimehe hinnangul aktsepteeritav. 

Loodame, et asjad saavad siiski lõpuks lahendatud. 
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5. Uuel õppeaastal hoolekogu planeerib jätkata oma ülesannete täitmist andes 

arvamusi, nõusolekuid ja hinnanguid ning vajadusel kehtestades erinevaid kordasid 

vastavalt  õigusnormidele. 

 

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

