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SAUE GÜMNAASIUM 

Hoolekogu koosoleku protokoll 

                                                          19. veebruar 2020 

 

Algus: kell 18.05, lõpp: kell 19.45 

Toimus: Saue Gümnaasium, klassiruum nr 115 

Koosoleku juhataja: Alo Pormeister 

Protokollija: Alo Pormeister 

Osalejad: Alo Pormeister, Triin Trampärk, Nils Joonas Põldme, Mati Riimaa, Andres 

Kaarmann, Mati Kitt, Erki Kivinukk, Kadi Kaja, Andrus Oruste, Argo Ladva, Kristo 

Kokk 

 

Kutsutud ja osales: Direktor Triinu Luiga 

 

Koosolekult puuduvad: Melani Telliskivi, Svetlana Elson (eelneva etteteatamisega) 

 

 

PÄEVAKORD 

 

 

1. Direktor Triinu Luiga kokkuvõte SG tegevusest, sh 2019. aasta õpilaste 

rahuloluküsitluse tulemustest, õpetajatele planeeritud koolitustest jne. 

2. Spordihoone kasutamisest. 

3. Korvpalliplatsi ja mänguala jms renoveerimisest. 

4. Jätkuvalt kütte- ja ventilatsiooniprobleemide lahendamisest. 

5. Jätkuvalt liikluskorraldusest kooli ees ja ümbruses.  

6. Jooksvad küsimused. 

 

PÄEVAKORRAPUNKTIDE ARUTELU 

 

 

1. Direktor Triinu Luiga kokkuvõte SG tegevusest, sh 2019. aasta õpilaste 

rahuloluküsitluse tulemustest, õpetajatele planeeritud koolitustest jne. 

 

1.1. Õpilaste rahulolu uuringu tagasiside. Neljandikud kõige rahulolematud. 

Gümnaasiumiaste rahulolevad, kuid mida vanus edasi, seda vähem lapsed tahavad 

õppida ja kurnatuse tunne tekib. Uuringu põhjal neljandate klasside tulemustes 15-

20%-i langus võrreldes eelmise aastaga. Ei ole teadvustanud tugisüsteemide 

olemasolu. Vanemaks saades hakkavad nägema ja teadvustama rohkem, et koolis 

on nende jaoks olemas ka tugisüsteemid. Neljanda klassi lapsed pole üldse rahul 

toalettruumidega. Gümnaasiumi õpilased rohkem rahul, kuid see tingitud ka sellest 

neil on toalettruumid paremas seisundis. Praegune toalettide ruumilahendus 

soodustab kiusamist. Tõenäoliselt lähevad suvel muutmisele, kuid selgub hiljem. 
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Digioskuste kasutamisega ka kõige rahulolematum noorem põlvkond, neljandad 

klassid kriitilised. Gümnasistid leiavad, et seda on piisavalt.  

 

2,2-3x on kasvanud see õpilaste hulk, kes kiusamist tundnud. Peame võimalikult 

kiiresti süstemaatiliselt sellega tegelema, õpetajaid välja õpetama, õpilastega 

tegelema jne. Ka vanematega tuleb tegeleda, sest paljudel on ebaõige arusaam, mis 

on kiusamine. Lilla karu, kiusamisest vabaks, koolitustega on alustatud ja tehtud 

õpetajatele ja ka õpilastele juba koolitust, tegevused jätkuvad. Tuleb tegeleda ka 

vanemate tasandil. Klassijuhatajatel suur roll, et tegeleda oma klassi õpilastega. 

 

Koolipäeva väsitavuse küsimus. Kurnatuse hinnangute tulemused on siiski paremad 

neljandates klassides võrreldes vanemate klassidega.  

 

Kaheksandates klassides läks kõik paremaks, kuigi muudatused pole suured. Nad 

hindasid, et koduseid ülesandeid on parasjagu. Teised klassid niimoodi ei arvanud. 

Kaheksandate klasside tulemustega võis rahul olla, negatiivsed näitajad olid 

langenud. Kaheksandad klassid said kõige paremini hakkama. 

 

Üheteistkümnes klass hindas õpetaja ja õpilase suhet, tunnetasid tugisüsteeme ja 

võimalust ning teadmist, kelle poole pöörduda (96%-i gümnaasiumi õpilastest 

leidis selliselt).  

 

Ohu koht on see, et 80%-i õpilastest leiab, et kooli päev on väsitav ning et 

õppimishuvi on madal. 2,5x oli tõusnud tundidest põhjuseta puudumiste arv. Ohu 

koht on ka see, et 52%-i õpilastest arvab, et tundidest ilma põhjuseta ära minna nt 

1-2x nädalas on normaalne.  

 

Ainult 12%-i gümnasistidest avaldas arvamust, et ütleb välja arvamuse õpetajatele 

selle kohta, mida nad tegelikult arvavad.  

 

Liikuma kutsuva kooli programmiga peaks liituma. Praegu vabatahtlikult võimalik 

käia vahetunnis liikumas õpetaja juhendamisel, ca 15-50 õpilast on iga kord käinud. 

See võiks olla üle 200 ja rohkem.  

 

1.2. Õpetajate koolitus. Digipeegel, riiklik programm. Digivahendite koolitus. 

Probleem selles, et võrk tuleb järgi alles suvel. Koolitus hõlmab tervet kooli 

meeskonda, mis on väga tore, sest riigi poolne panus on suur selle koolituse puhul. 

 

1.3. Direktor on proovinud õpilasesinduse liikmeid aktiivsemalt tegutsema kutsuda, nt 

koridoride vaiksemaks muutmise teemal või vaikse nurga loomisel, tegevuste 

planeerimise teemal jne. Triin Trampärk selgitab õpilasesinduse tegemisi ja 

toimunud üritusi. Iganädalaselt esmaspäeviti saab õpilasesindus kokku ja arutavad 

erinevaid küsimusi, osavõtt on suur. Hoolekogu liikmed juhivad tähelepanu, et 
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õpilasesindus võib kaasata oma tegevustesse ka hoolekogu või hoolekogu liikmeid, 

et oleks paremini võimalik toetada õpilasesinduse ettevõtmisi.  

 

1.4. 400 katkise tooli remont käib praegu. Enam ei tohiks istumisest toolil riided katki 

minna. Järgmine eesmärk oleks kriuksuvad toolid korda teha. Tehnoloogia klassis 

sai välja vahetatud 30 aastased tööpingid, samuti on 10 uut õmblusmasinat kohale 

jõudnud. Seitse uut kitarri tuli samuti, Kadi Kaja tänab. 

 

1.5. Grossi poest tuli kaebus, et õpilasi ei tohi koolist välja lasta, kuna palju kooli õpilasi 

käib poes vargil. Poe turvalisusega ei saa kool tegeleda, kuid on väga 

kahetsusväärne, kui kooli õpilane on süüteo toime pannud ning see on lubamatu. 

Gümnaasiumi garderoobis on ka vargusi toimunud. E-sigarettidega probleem, 

müük ja vahendus ning sellega seotult ka vargus on aset leidnud. Kool tegeleb 

nende probleemidaga ja ka politsei on mitmesse asja kaasatud. 

 

2. Spordihoone kasutamisest. Kooli poolt vaadatuna vaja teemad läbi rääkida, et 

milliseid ruume ja vahendeid koolil on õigus spordihoones kasutada ja mis ulatuses 

jne., kuid see ei ole hoolekogu teema. Direktor suhtleb valla ja spordihoone 

esindajatega. Direktori hinnangul oleks vajalik koostööleping või hea tahte leping 

jne kindlatel alustel, et oleks konkreetsus, et mida, millal ja kuidas saab kasutada 

jne. Spordihoone riietusruumis ei tohi olla väljastpoolt täiskasvanud inimesi samal 

ajal, kui kooli lapsed on ujumistunnis. Turvalisus ja laste heaolu tuleb tagada. 

Iseenesest on spordihoonest palju kasu, lastel hea seal treenida ja kehalise kasvatuse 

tunde läbi viia.  

 

3. Korvpalliplatsi ja mänguala jms renoveerimisest. Andres Kaarmann annab 

ülevaate, et mitte ainult korvpalliplatsi, vaid ka kooli muud ala kooli ees saab ja 

tuleks planeerida ning ära lahendada. Direktor pooldab ka kaugemat ja terviklikku 

eesmärki, et mitte jupitada ja kogu aeg ümber ehitada. Korvpalliplatsil ka 

projekteerimistingimused välja antud ning sel aastal soojade ilmade tulekuga on 

plaan ehitama hakata ning hiljemalt suvel võiks asi valmis olla. Korvpalliplatsi raha 

on vähemalt osaliselt olemas. Direktor ütleb, et mida rohkem on erinevaid alasid 

(liikumis- või tasakaalu- vms. alasid), kuhu lapsi erinevaid tegevusi tegema 

suunata, seda parem, sest kõik ei saa jalgpalliplatsil jalgpalli korraga mängida. 

 

4. Jätkuvalt kütte- ja ventilatsiooniprobleemide lahendamisest. Andres Kaarmann 

annab ülevaate, et tulevad jahutuspatareid. 2-3 nädala sees kuulutatakse hange välja 

ning nädalavahetustel tehakse ning hiljemalt mais 2020 peaks valmis olema. Mati 

Riimaa on lahenduse osas kõhklev ning küsib, et kas projektiga on võimalik tutvuda 

ning Andres Kaarmann vastab, et projektiga on võimalik tutvuda küll ning Andres 

Kaarmann saadab selle projekti. Mati Riimaa rõhutab, et väga pikalt ja korduvalt 

on hoolekogus neid teemasid arutatud jne., kuid tulemust ei ole. Kõige lihtsam 

lahendus oleks olnud õhksoojuspumbad. Nii talvel ja suvel probleem, sest talvel 

külm ja suvel liiga soe. Õhksoojuspump oleks toiminud ning seetõttu vajaks teada 
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projekti, et mis lahendusele on mõeldud ja jõutud. Asi tuleb lahenda kiiremas 

korras.  

 

Andres Kaarmann märgib, et ventilatsiooniga on probleem, et tuleb projekt teha ja 

süsteem täies ulatuses ümber teha, sest ventilatsioon on jupiti ehitatud ja jupiti 

parandamine ei anna tulemust, kuid kogu mahus ehitustööd maksavad mitusada 

tuhat eurot. 

 

5. Jätkuvalt liikluskorraldusest kooli ees ja ümbruses. Praegu uut lahendust ei ole. 

Probleem väga pinev. Mati Riimaa - nii kaua kuni autojuhtidele (vanematele) 

olukord ebamugavaks ei muutu, sõidavad kõik ikka järjekorras hommikul last kooli 

ukse juurde tooma. Kooli esine tee tuleks kinni panna ja lubada liiklus üksnes kooli 

teenindavale transpordile ja kohalikele elanikele. Last oleks võimalik välja lasta 

korvpalliplatsist edasi tagapool jne, kuigi Saue on väike koht ning ei peaks üldse 

autot kasutama. Vanematele peaks ka selgitustööd tegema. Hoolekogu on 

seisukohal, et tuleb asi ära lahendada. See teema on samuti olnud korduvalt 

arutlusel ja lubamatult pikalt lahendamata. Hoolekogu leiab – lapsed liikuma – 

jalgsi kooli! 

 

6. Jooksvad küsimused. 

 

Argo Ladva kiidab neljandat klassi, tuleb koolitus merepääste, turvalisus merel, 

paadi alt läbiminekud jne (vanemad klassid) jne. 

 

Andres Kaarmann – tänase vallamaja projekteerimishange toimus, tänasest 

vallamajast saab päevakeskus, mõned korterid, Kütise 4  - plaan uus hoone teha 

ning paigutada sinna valla ja linna raamatukogu, huvikeskus jne. 

 

Koolis paigaldatakse suvel lift. Lahendab mitmeid küsimusi. 

 

Direktor on müravähendamise taseme vähendamist uurinud, ka tehnikaülikooli 

spetsialistidega. Helisummutav materjal seina põrandalt kuni ca 1,5m kõrgusele. 

Katsetada alguses mõnede tsoonidega ning vastavalt tulemustele otsustada edasine 

tegevus. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

__________________ 

Alo Pormeister      

Hoolekogu esimees/protokollija 


