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PÄEVAKORD 

 

1. Klasside piirnormide suurendamine. 

2. Kooli kodukorra kinnitamine. 

3. Kohapeal tekkivad küsimused. 

 

PÄEVAKORRAPUNKTIDE ARUTELU 

 

1. Klasside piirnormide suurendamine. Direktor annab ülevaate seadusandlausest 

(PGS § 26). SG-s pole seda küsimust kunagi arutatud. Direktor annab ülevaate 

klasside piirnormide suurendamise tõenäolisest vajadusest. Täna ei pea veel 

otsustama, kuid 25.08.2018 augustiks on selge, et millised on klasside võimalikud 

suurused ja mida peaks tegema. Otsused tuleb vastu võtta augustis 2018. Andres 

Kaarmann informeerib, et moodulmajade hange on toimumas. Tulemusi ei ole veel 

teada. Hoolekogu liikmed võtavad informatsiooni teatavaks. Direktor saadab 

augustis tabeli viimase informatsiooniga klasside suuruste kohta hoolekogule 

seisukoha esitamiseks. 

 

2. Kooli kodukorra kinnitamine. Direktor annab ülevaate 23.05.2018 hoolekogu 

liikmetele edastatud kooli kodukorrast ja selle lisaks olevatest dokumentidest. 

Direktor selgitab esitatud dokumentide koostamise põhimõtteid. Oleme püüdnud 

erinevad regulatsioonid dokumentidesse kokku tuua, et õpilane ja lapsevanem saaks 

informatsiooni dokumendist lihtsasti kätte ja ei peks hakkama eraldi õigusnorme 

otsima jne. Oleme tekstid teinud lihtsalt ja arusaadavalt. Kõige rohkem küsimusi 

tekitab tõenäoliselt riietumise küsimus, millele ka õpilased tähelepanu juhtisid. 

Direktor selgitab riietumise põhimõtteid jne. Tegemist akadeemilise asutusega ja 

riietus peab olema vastav. Direktori hinnangul plätud ja maikasärk ei ole koolis 

kandmiseks riietusena. Õpilaste seisukoht oli selline, et lühikesed püksid, 

neoonvärvid ja normaalselt lõigatud teksad võiksid olla lubatud. Argo Ladva leiab, 

et kool peaks olema suundav, käitumismudelit andev asutus. Praegu on leitud 

tõenäoliselt mõistlik keskmine lahendus.  
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Pikapäeva rühm annab võimaluse õpilasel kasutada ruumi ja õpivahendeid, et ära 

õppida ja vajadusel õpetajalt tuge ning nõu küsida. Tegemist vajaliku toega 

õpilastele. Õpetajatel tulevad juurde mõned lisatunnid, mis vajavad eraldi tasumist. 

 

Osalejad arutavad direktori poolt esitatud korda ning selle lisasid ja tõusetunud 

küsimusi.  

 

Kehaline kasvatus – ei saaks vabastust kirjutada, vaid füüsilisest tegevusest 

vabastada. Tunnist peab osa võtma, kui tervis seda võimaldab. Saab teisi ülesandeid 

anda. Kui on haige, siis on kodune ja ravib end. 

 

Kristo Kokk tegi ettepaneku, et tunnustamise küsimuse all võiks kajastada ka 

rahalise tunnustuse, sest Saue vald on vastava otsustuse ka vastu võtnud, et 

tunnustada tublisid õpilasi valla eelarvest tulevate rahaliste vahendite arvel. 

 

Ettepanek, et jälgimisseadmete salvestuste hoidmise aeg oleks 30 päeva, et 

tõsisema intsidendi juhtumise korral oleks võimalik uurimisorganitel informatsioon 

kätte saada, kui kannatanu on hiljem pöördunud menetleja poole kaebusega. 

 

Direktor küsib, et kuivõrd võiks kool alata kell 8.30. Maarika Maivel leiab, et 15 

minutiline koolitunni hilisem alustamine ei aita midagi. Kui üldse kaaluda, siis 

võiks kaaluda kooli algust kell 9.00. Direktor märgib, et erakoolid alustavad tunde 

kell 9.00 ning on tagasiside, et see on inimlikum ja mõistlikum. Anu Pärn selgitab 

samuti, et ministeeriumis on kaalumisel kooli algusaja muutmist ning see seotud 

muu hulgas laste võimega olla koolis aktiivne, salvestada ja analüüsida infot jne. 

Andres Kaarmann märgib, et kooli algusaja muutmine mõjutab ka valla transporti 

jne. Enamus hoolekogu liikmeid on hetkel vastu, et kooli alguse aega muuta. 

 

Hoolekogu liikmed otsustasid ühehäälselt (vastu ja erapooletuid ei olnud): 

Toetada direktori poolt 23.05.2018 hoolekogu liikmetele edastatud kooli 

kodukorda ja selle lisaks olevate dokumentide kehtestamist. Direktor täpsustab 

vajadusel projekte ning võtab arvesse hoolekogu koosolekul arutletut. 

 

3. Kohapeal tekkivad küsimused. 

 

3.1. Õpetajaid on vaja juurde. Inglise keele õpetajaga eriti suur probleem. Arutatakse 

õpetajate vajaduse teemasid. 

 

3.2. Arutatakse Ulvi Urgari poolt enne koosolekut tehtud ettepanekut toetada rahaliselt 

SG 31. lennu tooli projekti. Üldiselt leitakse, et juhul, kui kooli lõpetajad soovivad 

teha koolile kingitusi, siis nad peaksid seda tegema enda ja oma vanemate rahaliste 

võimaluste piires. Vastasel juhul ei oleks tegemist lõpetajate kingitusega koolile. 

Hoolekogu liikmed ja muud organisatsioonid (nt heategevuslikud 

organisatsioonid) võivad toetada abivajajaid õpilasi nende õppetöö elluviimisel või 

ekskursioonidel osalemiseks vms viisil. 
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3.3. Argo Ladva tõstatab merepääste teema, mida on võimalik lastele õpetada. 

Praktiline ja vahva koolitus. Palju vajalikke oskusi, mida saaks lastele anda. Lääne 

vabatahtlik merepääste (hr Janno Aser) tegeleb näiteks sellega. Argo Ladva uurib 

asjaolusid ning mida saaks septembris 2018 lastele koolitusena pakkuda. 

 

3.4. Direktor – ujula läheb rekonstrueerimisele seoses spordihoone ehitamisega. 

Probleem ujumisõpetusega. Kool otsib võimalusi, kus lastega ujumas käima hakata 

(nt Keilas ja Laagris). 

 

3.5. Mati Riimaa tõstatas kooli ventilatsiooni küsimuse. Direktor mägib, et kooli 

ventilatsioon algusest peale valesti projekteeritud ja valesti ehitatud. Positiivne on 

see, et ventialtsiooni küsimustega tegeleb spetsialist Aivar Koitla, kes on 

entusiastlik ja soovib asju lahendada ning on näha asja paranemist, kuid lõplikud 

lahendused vajavad ka rahalisi vahendeid.  

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

__________________ 

Alo Pormeister 

Protokollija/Hoolekogu esimees 




