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1. Direktor Triinu Luiga tutvustus.
Direktor tutvustab ennast hoolekogu liikmetele ja annab lühidalt ülevaate enda
eelnevast tegevusest Saue Gümnaasiumi direktori kohale asumist.
2. Õpilaste arvu kinnitamine.
Kinnitamist vajab hoolekogu poolt õpilaste arv klassides kui see ületab 24 õpilast.
Hetkel on kolmes 3.ndas klassis õpilaste arv üle piirarvu. Direktor palub hoolekogul
heaks kiita õpilaste piirarvu suurenemine.
Klass

Õpilaste arv
1

3.A
3.D
3.E

26
25
25

Hoolekogu liikmed arutavad õpilaste piirarvu suurendamise vajadust ning
võimalikke alternatiive ning jõuavad järeldusele, et piirarvu suurendamine on
vältimatu.
Hoolekogu otsustas 9 poolthäälega ja 0 vastuhäälega: Kiita heaks direktori
väljatoodud klassides õpilaste piirarvu suurenemine 2019/2020 õppeaastaks.
3. Direktori lühiülevaade eriklassidest ja hariduslikku erituge vajavatest
õpilastest.
Peale koolivaheaega avati veel üks eriklass. Hetkel on Saue Gümnaasiumis on 9
eriklassi, neist 3 on üks ühele õppega (kokku 37 last). Eriklassi ei ole hetkel 7. ja 8.
klasside kõrval. Direktor annab ülevaate eriklasside olemasolust ja erivajadustega
(144 õpilast), logopeedilist (42 õpilast) ja eripedagoogilist (93 õpilast) õpiabi
saavate õpilaste arvust ning olukorrast. Oluline on see, et erivajadusega lapsel on
võimalus ka minna tavaklassi tagasi. Kool teeb ka koostööd lasteaiaga.
4. Riigigümnaasiumi tulek ning kuidas Saue Gümnaasium olukorda näeb.
28. novembril 2019 toimub 9. klasside lapsevanematele ja õpilastele koosolek
Andres Kaarmanni osalusel. Andres Kaarmann teatas, et sellele koosolekule on
oodatud ka hoolekogu liikmed.
Direktor selgitab, et kooli soov ja ka õpetajad soovivad ärevust maandada seoses
üleminekuga. Sirje-Tiiu Kreek (9.A) ja Marlen Pruunlep (9.B) on andnud
nõusoleku olla gümnaasiumi astmes klassijuhatajad oma klassidega vähemalt 2
aastat. Paralleelset Saue Gümnaasiumis ja Riigigümnaasiumis õpetamine ei toimiks
tõenäoliselt (ka õpilaste ja õpetajate kontekstis) ning parim lahendus on, et klassid
võetakse Riigigümnaasiumis üle tervikkomplektidena ning sama õppekavaga.
Andres Kaarmann: Selgitame olukorda 28. novembri koosolekul olukorda, et
ärevust maandada. Saue Gümnaasium väga hea ja õppetegevus jätkub
Riigigümnaasiumis sama õppekavaga, kuid seal rohkem võimalusi.
Riigigümnaasiumis
võimalik
õpetajatele
täiskoormus
tagada
jne.
Riigigümnaasiumi direktori küsimus on ministeeriumi otsustada, mitte kohaliku
omavalitsuse otsustada. Riigigümnaasiumi nimeks kaalutakse Saue Gümnaasiumi
nime kasutamist. Riigigümnaasiumi Direktorit valitakse Ministeeriumi poolt 1.5 a
ette.
Kadi Oja: Viidemani kooliga kogemus, et õpetajatel motivatsioon kadus, kui
Riigigümnaasium loodi.
Kristo Kokk: Viljandis oli positiivne kogemus ning Viljandis õpetajad tegid
konkreetse valiku, et kes valis põhikooli ja kes gümnaasiumi õpetamise vahel.
Direktor: Kartus on see, et õpetajad hakkavad varem ära minna.
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Mati Riimaa: Pikalt tuleb ette planeerida ning sujuv üleminek peaks olema
õpetajatele samuti, et oleks kartused maandatud võimalikult palju.
Laagri ja Saue vahel luuakse ka tee + kergliiklustee, mis peaks ka osaliselt
lahendama transpordi küsimust.
5. Õpilaste liikumisaktiivsuse tõstmine.
Direktor: Soov liituda TÜ liikumislabori programmiga Liikuma Kutsuv
Kool. Lisaks õpetaja Heidi Kaldlaur (2.c) eestvedamisel toimuvad õpilaste
sisustatud vahetunnid (limbo, banaanikull, Just Dance…). Õpetajad ja õpilased
lööksid kaasa. Murekohaks terviklik hoone lahendus: turvalisus (ehitise osad nt
Muusikakooli ja spordihoone sissekäik jne), liikluskultuur, võimalik õuesõppeala
(lauad, toolid). 1 ja 2 korrus on koolis nutivaba tsoon. Liikuva kooli koolitused on
mõeldud õpilastele.
Hoolekogu liikmed leiavad, et õpilased ja ka õpetajad liikuma saada on positiivne
lähenemine ning sellega tuleks tegeleda. Hoolekogu on tegevusi toetav.
Andres Kaarmann: Uue aasta eelarvesse planeeritakse ca 70-85000 eurot on
planeeritud korvpallikatte (sh rekreatsiooniala) jms jaoks.
Hoolekogu juhib tähelepanu, et jätkuvalt on Muusikakooli sissekäigu ohutuks
muutmine, kuigi seda on korduvalt teavitatud. Vallavarahaldus peaks sellega
tegelema ning selle kiiresti ära lahendama. Nüüd on lisandunud spordihoone ohtlik
sissekäik. Direktor on ka pöördunud Vallavarahaldus poole küsimuste kiireks
lahendamiseks. Enne ei julge direktor lapsi õue saata.
6. Õpilasesinduse tõstatud prügi sorteerimise teema.
Direktor annab ülevaate. Õpilaste eestvedamisel teevad 25.ndaks novembriks kõik
klassid nö. klassi jäätmejaamad - prügi sorteerimise võimalused. Õpilased tahavad
teemat laiemat käsitlemist. Koristaja tuleb ka kaasamist, et hakkaks sorteerima,
mitte ei paneks prügi kokku. Ise peame ka eeskujuks olema. Eesti Looduskaitse
selts veab Eestis programmi Roheline kool. (Eco-schools global). Eesmärgiks on
keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. Võib kaaluda liitumist.
Grete Põldma pidi organiseerima prügikonteinerid.
Kadi Oja: Osalesime oma klassiga koristamispäeval. Lastele väga meeldis. Kalev
Israel oli valmis kohe abistama.
7. Uue arengukava tegemisest.
Direktor annab ülevaate praegusest olukorrast. Kooli arengukava kehtib aastani
2020. Vaja määrata kooli arengu eesmärgid ning arengusuunad. Hoolekogu
ettepanekud ja nägemus on teretulnud. Läbirääkimised koostööst Tallinna
Ülikooliga õpilaste sisendi koondamiseks.
Andres Kaarmann: Vallas on ühtlustamisel sisehindamised ja arengukavad jne, et
oleks ühtne süsteem ja hinnatavad eesmärgid jne.
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Direktor: Koolis probleemiks netiühendus. IT juht on öelnud, et jaanuarisveebruaris 2020 hakkab selguma, mis edasi toimub. Tegeleme sellega. Seega enne,
kui probleem netiga ei ole lahendatud, ei ole otstarbekas ka õpetajatele arvuteid
soetama hakata. Samuti Direktor mainib, et koolis on olemas väga väärtusliku
tähendusega Hariduse Tehnoloog 0,2 koormusega, kes on nõus ka enda koormust
vajadusel suurendama. Tulevikus on võimalik läbi viia ka digiõppele tugineva
programmi, vähendades ka õpikute arvu.
Hoolekogu liikmed vaatavad üle, et milliseid arengusuundasid nemad pooldavad,
milline peaks Saue kool välja nägema hakkama tulevikus.
Direktor on läbirääkimisi pidanud Tallinna Ülikooliga, et õpilaste arutelude ringe
läbi viia, kaasata ka üliõpilasi jne. Tudengid saavad praktika kogemuse ja õpilased
annavad sisendi. Lapsi peaks rohkem kaasama.
8. Busside ohutuse teema, ühtsed nõudmised ja hoolekogu seisukoht selles osas.
Andres Kaarmann: Kuidas busse tellida klasside väljasõitudeks? Millised
standardid oleks?
Hoolekogu liikmed arutavad erinevaid teemaga seotud küsimusi ning aspekte.
Praegu seatud muu hulgas järgnevad tingimused:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

mitte vanem kui 10 aastane buss esmaregistreerimisest Eestis
tehniliselt korras sõiduk
vastutuskindlustus
juhi pikaajaline kogemus lastega sõitmisel
juht peab oskama vähemalt B2 tasemel eesti keelt
juht peab tundma GPS-i
Terved puhtad istmed, töötavad turvavööd kõigil istmetel, sõiduk peab olema
sobiv lastega sõitmiseks ja vastavalt kohandatud
8. WC ja konditsioneer
9. Asendusbussi tagamine, kui buss ei vasta palutu nõuetele
Busside tellimine tsentraalne kooli poolt. Erilahendused direktori nõusolekul.
Hoolekogu liikmed on toetavad ülaltoodud tingimusi.
Praegu on põhilised koostööpartnerid Hansabuss, Samat, Marpen. Võetakse
vähemalt 3 pakkumist.
9. Ventilatsiooniprobleemide lahendamisest ja tähtaegadest koolis.
Andres Kaarmann annab lühiülevaate: 2020 kevade soojadeks ilmadeks
(hiljemalt aprill/mai) on lahendused (Õhksoojuspumbad, mis kütavad ja jahutavad
ka) tehtud 3. ja 4. korrusel. Töödega saavad alustada talvisel koolivaheajal.
Lisainfo: bassein läks 2-3 nädalaks garantiiremonti.
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10. Liikluskorraldusest
Andres Kaarmann: Vallavalitsus tellis liikluskorralduse hinnangu. Üks lahendus, et
tammikust otsetee kooli juurde. Praegu on asi toppama jäänud, sest vallas sees pole
ka ühtset meelt. Palju eriarvamusi.
Hoolekogu liikmed arutavad erinevaid lahendusvariante. Eriarvamusi ja
lahendusvariante palju. Kohalik omavalitsus peaks asja ära lahendama ja
lahendused leidma.
Alo Pormeister: Enne uue korra kehtestamist peaks politsei võtma ka ohjad enda
kätte, sest kooli ees on hommikul 7.30-8.30 peatumist keelav märk, mida ei täideta.
Lapsevanematele on korduvalt räägitud koosolekutel, et märki peab järgima, lapsed
võiksid jala kooli tulla ning seal ei või peatud ja last sel ajal kooli ees sõidukist välja
lasta. Tegemist on laste ohutuse küsimusega. On olnud mitmeid ohtlikke olukordi.
Muu hulgas lähevad lapsed valelt poolt (juhi poolsest küljest) välja. Kui
lapsevanemad ei saa märgi tähendusest aru ja ei soovi liiklusmärke järgida, siis
tuleb seaduses sätestatud korras neile meelde tuletada ja määrata neile hoiatus või
trahv jne., et nad hakkaksid seaduse täitmist tõsiselt võtma.
Saadetakse Stuudiumisse meeldetuletuseks kiri kooli ees peatumise kohta.
11. Jooksvad küsimused.
Mati Riimaa: Jalgrataste kellad, helkurid, tuled jätkuvalt teemaks. Sellega tuleb
tegeleda. (kooli on toodud ca 250 helkureid lastele jagamiseks)
Direktor: plaanisime helkurite kampaaniat teha, kuid siis oli veel liiga valge. Praegu
plaan ära teha. Jalgrattad ei ole lukustatud, mis on ka probleemiks. Plaanime ka
ettevõtteid kaasata ja sellest Stuudiumi kaudu teada anda.
Hoolekogu liikmed toetavad direktori aktiivseid ettevõtmisi ja laiemat kaasamist.
Argo Ladva anna teada, et 2-le klassile oli jääkoolitus ja 2-le klassile veel tuleb, et
kuidas jääl käituda, millal võib minna jne – ohutus jääl jne. Lapsed väga rahul.
Kevadel tuleb veekoolitus, kus ja kuidas ujuda, ohutusnõuded jne. On toimunud ka
merekoolitused, mis on hästi õnnestunud.

/allkirjastatud digitaalselt/
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