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SAUE GÜMNAASIUM 

Hoolekogu koosoleku protokoll 

                                                           20. detsember 2018 

 

Algus: kell 18.10, lõpp: kell 19.15. 

Toimus: Saue Gümnaasium, õpetajate toa koosolekute ruum 

Koosoleku juhataja: Alo Pormeister 

Protokollija: Alo Pormeister 

Osalejad: Alo Pormeister, Nils Joonas Põldme, Andrus Oruste, Maarika Maivel, Ulvi 

Urgard, Mati Riimaa, Argo Ladva, Robert Lippin 

 

(Argo Ladva lahkus koosolekult 18.52 pärast sisuliste otsuste vastuvõtmist) 

 

Koosolekult puuduvad: Svetlana Elson, Brita-Liis Oruste, Kristo Kokk, Andres 

Kaarmann, Mati Kitt, Melani Telliskivi. 

 

Koosoleku protokollija valimine: Ettepanek valida protokollijaks: Alo Pormeister 

 

Otsustati ühehäälselt: valida protokollijaks Alo Pormeister 

 

PÄEVAKORD 

 

1. Saue Gümnaasiumi põhimääruse eelnõule arvamuse andmine; 

2. Saue Gümnaasiumi palgakorralduse eelnõule (Personali tasustamise reeglitele) 

arvamuse andmine; 

3. Jooksvad küsimused. 

 

Hoolekogu liikmed otsustasid ühehäälselt: Kinnitada päevakord esitatud kujul. 

 

Otsuse poolt hääletasid: Alo Pormeister, Nils Joonas Põldme, Andrus Oruste, Maarika 

Maivel, Ulvi Urgard, Mati Riimaa, Argo Ladva. 

 

 

PÄEVAKORRAPUNKTIDE ARUTELU 

 

1. Saue Gümnaasiumi põhimääruse eelnõule arvamuse andmine.  

 

1.1. Direktor annab ülevaate eelnõu kohta. Selle on ette valmistanud vallavalitsuse 

haridusosakond. Eesmärk ühtlustada kõikide haridusasutuste eelnõud, et oleks 

sarnaselt. Muutunud ei ole väga suurt midagi, vead vanast põhimäärusest on 

eemaldatud ning on ühtlustatud teiste  põhimäärustega. Minimaalne, mida seadus 

ette näeb on eelnõus esitatud. Lihtne ja standardne põhimääruse eelnõu. 

Õppenõukogust käis läbi. Suuri märkusi lauda ei tulnud. Õpilaste esindajatele on 

esitatud eelnõu. Lubasid hiljemalt 21.12.2018 oma seisukoha avaldada. 

Seletuskirja hetkel juurde ei tehtud. Eelnõu tehakse mitme eelnõu kohta korraga. 
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Eelnõus oli eelnevalt sees ka eelkooli pidamine, kuid see võeti välja. Hetkel pole 

seda otseselt vaja. Usaldame lasteaia poolt tehtud tööd. 

 

1.2. Hoolekogu liikmed on eelnevalt eelnõuga tutvunud. Hoolekogu liikmed arutavad 

põhimääruse eelnõud ning sellega seotud asjaolusid. Põhimõttelisi muudatus- ja 

täiendusettepanekuid ei ole. Haridusasutuste põhimääruste ühtlustamine on vajalik 

ning eelnõu tekst on sobiv. 

 

1.3. Svetlana Elson on hoolekogu esimehele eelnevalt e-posti teel avaldanud, et temale 

Saue Gümnaasiumi põhimääruse eelnõu sobib ning täiendus- ja 

muudatusettepanekuid temal ei ole. 

 

Hoolekogu liikmed otsustasid ühehäälselt: Toetada Saue Gümnaasiumi põhimääruse 

eelnõud esitatud kujul. 

 

Otsuse poolt hääletasid: Alo Pormeister, Nils Joonas Põldme, Andrus Oruste, Maarika 

Maivel, Ulvi Urgard, Mati Riimaa, Argo Ladva. 

 

2. Saue Gümnaasiumi palgakorralduse eelnõule (Personali tasustamise 

reeglitele)  arvamuse andmine. 

 

2.1. Direktor selgitab Saue Gümnaasiumi palgakorralduse eelnõu ülevaate ning 

koostamise põhimõtteid. Eelnõus kollasega toodud kohad on täpsustatud ja 

täiendatud. See on kolmas versioon. Lähtutud õpetaja tasustamise arvestamise 

alustest. Õpetaja üldtööaeg on 35 tundi, teistel 40 tundi. Õpetajate puhul oleme 

kontakttunni arvestuses. Lisaks on sõnastuslikku poolt täpsustatud.  

 

2.2. Osalejad arutavad eelnõud. Andrus Oruste – lennujuhi tasu suuruse küsimus, et 

kuivõrd see on vajalik. Direktor põhjendab selle vajadust seoses töö mahtude 

erinevusega jne.  

 

2.3. Mati Riimaa küsib, et kuivõrd see eelnõu muudab oluliselt praegust süsteemi. 

Oluliselt ei muuda seda, mida alustati aasta algusest. Eelnõu võrdsustab tasu 

maksmist ja annab võimaluse tasuda suurema töö eest suuremat tasu ning teha seda 

õiglasemalt. Klassijuhatamise eest maksame rohkem kui nt Tallinna koolid. 10. 

september ja 10. veebruari seisuga fikseeritakse klassijuhatamise tasu. 

Arvutamisega ei ole probleemi. 

 

2.4. Ulvi Urgard küsib, et kuidas on kooli lõpueksamitega seoses, sest maht suurem. 

Direktor vastab, et praegu on 9. ja 12. klassi lõpueksamitega seoses määratud 

suurem tasu. Ulvi Urgard – riigieksamitel on lisatunnid ja täiendav tasu olemas, 

kuid kui lapsed valivad koolieksamid, siis tööd õpetajad teevad samamoodi ja 

valmistavad lapsed eksamiks ette. Direktor vastab, et saab aru, kuid see on 

vahendite  taga kinni, kuid suund on sinna, et saaks tasu maksta täiendavalt. 2018 

on üleelamise aasta. 2019 eelarvest tuleb eelduslikult parem eelarve. 
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2.5. Svetlana Elson on hoolekogu esimehele eelnevalt e-posti teel avaldanud, et temale 

Saue Gümnaasiumi palgakorralduse eelnõu sobib ning täiendus- ja 

muudatusettepanekuid temal ei ole. 

 

Hoolekogu liikmed otsustasid ühehäälselt: Toetada kooli palgakorralduse eelnõu 

eelnõud esitatud kujul. 

 

Otsuse poolt hääletasid: Alo Pormeister, Nils Joonas Põldme, Andrus Oruste, Maarika 

Maivel, Ulvi Urgard, Mati Riimaa, Argo Ladva. 

 

3. Jooksvad küsimused. 

 

3.1. Direktor – kunstitarvete muretsemise küsimus. Lapsevanemad ostavad 

kunstitarbeid lastele, kuid seda kaootiliselt. Selleks, et oleks kõikidel lastel 

kunstitarbed tunnis olemas, siis mõtlemiseks, et kuivõrd võiks aasta alguses korjata 

ca 5 eurot lapse kohta kunstitarvete ostmiseks hulgi ning õpetajad tagavad siis, et 

see lastel oleks tunnis tarbed olemas. Puudutab eelkõige 5.-9. klassi. Selle teemaga 

seoses palju erinevaid nüansse muu hulgas tööõpetusega seoses jne. Hoolekogu 

liikmed mõtlevad selle üle. Selle teemaga võiks täpsemaks minna ja seda eraldi 

arutada ning vaadata, et kuidas on ka mujal asi lahendatud. 

 

3.2. Liikluskorraldus – liiklusmärk on olemas, et 7.30-8.30 ei või kooli ees peatuda. 

Sellest ei peeta kinni. Ummikud on väga suured. Lapsi lastakse kooli ees autost 

välja, kuigi saaks last oluliselt varem lapse välja. Kooli ees ei ole vaja ega saa 

liiklusmärgist tulenevalt piiratud ajal peatuda. Lapsed võivad jala käia. Politsei 

peaks hakkama sellega aktiivsemalt tegelema, kui lapsevanemad ei järgi 

liiklusmärke ja -korraldust. Laste liikuvus väike. Spordihoone valmimisega 

suureneb liikluseprobleem veelgi. Direktor soovib, et lapsed rohkem liiguksid, ka 

vahetundides oleksid väljas. Neid ei ole võimalik välja saata, kui autod aktiivselt 

sõidavad kooli ees jne. Lastel peab olema turvaline keskkond ja liikluskorraldus 

peab ka turvaline olema. Teema võetakse aktiivsemalt päevakorda. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

__________________ 

Alo Pormeister 

Protokollija/Hoolekogu esimees 




