
1 

 

SAUE GÜMNAASIUM 

Hoolekogu koosoleku protokoll 

                                                                    1. märts 2018 

 

Algus: kell 18.02, lõpp: kell 19.10. 

Toimus: Saue Gümnaasium, ruum 412 

Koosoleku juhataja: Alo Pormeister 

Protokollija: Alo Pormeister 

Osalejad: Alo Pormeister, Robert Lippin, Nils Joonas Põldme, Andrus Oruste, Argo 

Ladva, Maarika Maivel, Andres Kaarmann.  

Koosolekult puuduvad: Ulvi Urgard, Brita-Liis Oruste, Taavi Karvanen, Mati Kitt, 

Kristo Kokk, Mati Riimaa, Svetlana Elson. Kristo Kokk on edastanud oma seisukoha 

päevakorra punkt 2 osas e-posti teel. Kristo Kokk, Mati Riimaa ja Svetlana Elson on 

hoolekogu esimeest eelnevalt teatanud, et ei saa koosolekul osaleda. 

Nils Joonas Põldme lahkus koosolekult kell 18.54 pärast päevakorrapunkti 2 

sisulisemat arutelu. 

 

PÄEVAKORD 

 

1. Direktori ülevaade SG personali rahulolu uuringust. 

2. Kooli vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimustele ja korra arutelu. 

3. Kohapeal tekkivad küsimused. 

 

PÄEVAKORRAPUNKTIDE ARUTELU 

 

1. Ülevaade SG personali rahulolu uuringust. Direktor annab ülevaate töötajate 

rahulolu-uuringu 2018 kohta, mis on hoolekogu liikmetele enne koosolekut 

edastatud. Direktor selgitab küsimuste püstitamist ja saadud tulemusi. Tulemusi 

arutletakse omavahel. Tulemused on kokkuvõtlikult positiivsed. Direktor leiab, et 

on asju mida annab parandada ning lubab nendega tegeleda. Selliste uuringute 

tegemist peab ka järgmistel aastatel teostama, et saaks teada võimalikke muutusi. 

Hoolekogu liikmed võtavad tulemused ja direktori antud ülevaate teadmiseks.  

 

2. Kooli vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimuste ja korra arutelu. 

 

2.1. Direktor selgitab esitatud korra vajadust ning koostamise põhimõtteid. Osalejad 

arutavad direktori poolt esitatud korda. Andrus Oruste teeb ettepaneku p 3.8 

väljajätmiseks või muutmiseks. P 3.8 osas avaldatakse arvamust, et võiks koolile 

rohkem võimaluste ruumi jätta, kuid samas näiteks jätta sisse ainult 

mitterahuldavad aastahinded ja eksamihinded. Arutatakse ka teisi 

muudatusettepanekuid, sh Kristo Kokk tehtud muudatusettepanekuid.  

 

2.2. Otsust vastu ei võetud. Täpsustatakse esitatud korda ja otsus tehakse võimalusel 

koosolekut kokkukutsumata.  
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3. Kohapeal tekkivad küsimused. Arutatakse Ulvi Urgari poolt enne koosolekut 

püstitatud õpetajate töö tasustamise teemat. Andres Kaarmann annab lühida 

ülevaate. Vald on palgafondi tõstnud Saue Gümnaasiumi õpetajatele ja see on 5%-

i kõrgem kui eelmisel aastal, kuid täpsem palgatõus ja numbrid selguvad pärast 

alameelarve kinnitamist ja direktoriga teemade läbirääkimist. Psühholoog 

planeeritakse valla palgale. Maarika Maivel küsis Andres Kaarmannilt, et millal 

täpsete numbriteni jõutakse. Andres Kaarmann eeldab, et lähima paari nädala 

jooksul.  

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

__________________ 

Alo Pormeister 

Protokollija/Hoolekogu esimees 




