
SAKU GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK 

Aeg: 22. november 2021 

Koht: Saku Gümnaasiumi algkoolimaja, Kooli tee 1, Saku, 75501 Harju maakond, Eesti 

Algus: kell 18:00 

Lõpp: kell 20:15 

 

Koosoleku juhataja: vastavalt Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise korrale ja töökorrale juhtis 

kuni Saku Gümnaasiumi (edaspidi SG) uue koosseisuga hoolekogu (edaspidi Hoolekogu) esimehe, 

aseesimehe ja sekretäri valimiseni koosolekut Saku Gümnaasiumi koolijuht Keit Fomotškin. Valimise 

järgselt äsja tagasi valitud Saku Gümnaasiumi hoolekogu esimees Kaur Lohk. Puudus Ingrid Vetka. 

 

Koosolekul osalenud hoolekogu liikmed:  

 

Esindatav kooliaste/ roll Hoolekogu liikme nimi Valimisperiood 

1.-3.kl  Kaur Lohk 2021-2024 

1.-3.kl  Kaire Sildver 2020-2023 

4.-6.kl  Reena Nieländer 2020-2023 

4.-6.kl Regina Valge 2021-2024 

7.-9.kl  Peeter Kalmet  2021-2024 

7.-9.kl Maire Lilleberg  2021-2024 

10.-12.kl Taivo Puuorg  2020-2023 

Põhikooli õpetajate esindaja Piret Kaare 2021-2024 

Gümnaasiumi õpetajate esindaja Gerrit Kanarbik 2021-2024 

Õpilaste esindaja Mart Nael 2020-2023 

Vilistlaskogu esindaja Kalev Pihl 2021-2024 

Volikogu esindaja Eero Alamaa 2021-2025 

 

Hoolekogu koosolekust osavõtjad: Saku Gümnaasiumi koolijuht Keit Fomotškin, Piret Kallaste (õppejuht 

5.-9. klass) (lahkus peale päevakorra punkt nr 1 arutelu). 

 

Hoolekogu koosoleku kohapeal kinnitatud päevakord: 

1) Saku Gümnaasiumi tervisenõukogu ettepanek kodukorra täiendamiseks; 

2) Saku Gümnaasiumi hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine; 

3) ülevaade kooliaasta algusest ja kooli avatuna hoidmise meetmetest I trimestril;  

4) muud teemad (koolijuhi vaatest olulised tõstatada). 

 

Otsused: 

1) Saku Gümnaasiumi tervisenõukogu ettepanek kodukorra täiendamiseks 

Koolijuht koos õppejuht P. Kallastega tutvustasid Saku Gümnaasiumi tervisenõukogu ettepanekut Saku 

Gümnaasiumi kodukorra p.10 ja p.12 täiendamiseks seoses keelatud esemete ja ainete kooli toomise ja 

eksimise korral tagajärgi fikseerivate meetmetega. Koosolekul osalenud hoolekogu liikmed tunnustavad 

SG tervisenõukogu poolt tehtavat kodukorra p.10 ja p. 12 täiendamise vajadust, kuid möönavad, et esitatud 

sõnastus vajab täiendavat korrigeerimist. Toimus arutelu täiendamist või täpsustamist vajavate aspektide 

üle.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/103092013046?leiaKehtiv
https://saku.edu.ee/wp-content/uploads/2021/08/SG_KODUKORD-2021_22.pdf
https://saku.edu.ee/wp-content/uploads/2021/08/SG_KODUKORD-2021_22.pdf


Kokkuvõte: Koolijuht edastab Hoolekogu poolt välja toodud ettepanekud p.10 ja p.12 sõnastuse 

parandusteks tervisenõukogule. Uus parandatud sõnastusega p.10 ja p.12 ettepanek esitatakse Koolijuhi 

poolt Hoolekogule elektroonselt. 

2) Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine 

Hoolekogu esimehe kohale esitatud kandidaadid ja nõusolekud:  

Kaur Lohk - nõus ja valiti ühehäälselt (ei olnud kohal Ingrid Vetka ja sel hetkel ka Maire Lilleberg) 

 

Aseesimehe kohale esitatud kandidaadid ja nõusolekud: 

Kalev Pihl - nõus ja valiti ühehäälselt (ei olnud kohal Ingrid Vetka ja sel hetkel ka Maire Lilleberg) 

Peeter Kalmet - ei olnud nõus enda kandidatuuri esitamisega aseesimene kohale. 

 

Sekretäri kohale esitatud kandidaadid ja nõusolekud: 

Regina Valge - nõus ja valiti ühehäälselt (ei olnud kohal Ingrid Vetka ja sel hetkel ka Maire Lilleberg) 

 

3) ülevaade kooliaasta algusest ja kooli avatuna hoidmise meetmetest I trimestril;  

Koolijuht andis põhjaliku ülevaate kooliaasta algusest ja kooli avatuna hoidmise meetmetest I trimestril. 

Kooli juhtkonna jaoks on äärmiselt oluline hoida kooli maksimaalselt avatuna ning selleks on tehtud kooli 

töötajaskonna poolt, kuid eriti kooli medõed-õppejuhid-klassijuhatajad-kooli juhtkond laiemalt, 

kõikvõimalikke pingutusi: selgitades haigusnähtude korral kodusolemist vajalikkust, vaktsineerimise 

olulisust lubatud vanusepiirist alates, korrektse kätehügieeni ja maskide kandmise tähtsust jmt. 

Saku Gümnaasiumis alustati vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi juhistele Covid-19 kiirttestimisega 

03.11.2021. Praeguseks ajaks on testimine muutunud kooliõpilaste jaoks tavapäraseks tegevuseks, mille 

läbiviimine võtab koolitunni algusest õpetaja juhendamisel ca 5-7 minutit. Igakordselt tehakse ca 1200 testi. 

Kehtiva korra kohaselt on novembris toimunud kiirttestimine kolm korda nädalas: esmaspäeviti, 

kolmapäeviti, reedeti. Läbivalt on koolilapsed testimise kenasti omaks võtnud, puudub hirm testimise ees, 

sh reageeritakse adekvaatselt, kui kaasõpilane saab positiivse testitulemuse. Koolijuht tõi positiivse 

aspektina välja, et temani, õppejuhtideni ega  tugitöötajateni ei ole jõudnud teavet positiivsest 

testitulemusest ja/või haigusest tingitud kiusamisest, sildistamisest jne. Õpilased on omalt poolt jaganud 

tagasisidet, et testimine on andnud neile suurema turvatunde, et on ise terved ning viibivad teiste tervete 

õpilaste keskel. Seda on tunnistanud ka õpetajad, et testimine annab suurema turvatunde kontaktõppe 

läbiviimiseks. Saku Gümnaasiumi juhtkond on otsustanud, et objektiivse ülevaate omamiseks ja turvatunde 

hoidmiseks on vajalik, et testimine jätkuks siiski kontrollitult koolis. Tõenäoliselt lähitulevikus minnakse 

Haridus- ja Teadusministeeriumi vastavasisulise ettepaneku vastuvõtmisel üle kahele testimise korrale 

nädalas. 

22.11.2021 seisuga on 104 lapsevanemat esitanud avalduse oma lapse osas testimiseks keeldumiseks, tuues 

keeldumise põhjusteks peamiselt kas hiljutise haiguse läbipõdemise, ebamugavuse, isikliku eelistuse või 

individuaalsed eripärad.  

Koolijuht on pidanud äärmiselt vajalikuks omalt poolt anda võimalikult operatiivselt teavet toimunud 

testimispäevade tulemuste kohta – vajalike osapooltega (õppejuhid-klassijuhatajad/ringide juhid-kooli 

medõed jne) on kokku lepitud kindlad rutiinid, mis võimaldavad väga kiiresti edastada teavet koolipäeva 

algusele eelnevalt. Eesmärk on ennetada haige lapse koolitulemist ja tahtmatut nakkuse edasilevitamist. 

Sellise operatiivsusega reageerimine nõuab asjaosalistelt tõsist pingutust, sh isikliku aja arvelt, kuid sellega 

on senini hakkama saadud ning koolijuht on väga tänulik selle panuse eest.  



Isolatsiooni ajal õpetaja valitud õppevorm sõltub isolatsiooni viibivate klassiõpilaste arvust – kui kodus 

viibivad klassist enam kui pooled õpilased, toimub õppetöö vastava aineõpetaja otsusel üldiselt 

hübriidõppevormis (st õpilastele antakse võimalus osaleda tunnis veebi vahendusel). Kool on omalt poolt 

investeerinud vajalikesse õppevahenditesse, soetades õpetajate töö hõlbustamiseks täiendavalt juurde 

kvaliteetsemat heli ja videopilti pakkuvad veebikaamerad (15 tk). Kui kodus on enamik klassist või lausa 

kogu klass, viiakse läbi ajutist distantsõpet. Õpetajatele on rõhutatud, et Stuudiumis peavad alati olema 

täpsed tunni kirjeldused ja ülesanded, et õpilane saaks nende järgi lihtsustatud karantiinis olles kodus 

iseseisvalt õppida. Enamasti on kasutusel üks valitud õppetöövorm.  

Kokkuvõte: Hoolekogu tunnustab kooli töötajaskonna poolt tehtud suuri pingutusi, sh isiklikuks ajast 

panustamist lähikontaktsete kaardistamisel ning toetab igakülgselt koolipoolse tegevuse jätkamist 

erinevate meetmete rakendamiseks maksimaalse kontaktõppe hoidmiseks.  

4) muud teemad 

 

K. Sildveri poolt esitati küsimus B-valikkeele kohta alates 6. klassist. Hetkel on SG õppekava kohaselt 

põhikooli astmes alates 6. klassist B-võõrkeeleks Saku Gümnaasiumis vene keel. Paluti koolijuhil koos 

vastava õppeastme õppejuhiga uurida võimalusi, kas tulevikus oleks võimalik vene keele asemel õppida B-

võõrkeelena saksa keelt või tekiks suurem valikuvõimalus, et mitmekesistada keelte valikuid. 

 

P. Kaare andis ülevaate kooliõpilaste poolt ettevalmistavatest eelseisvatest kooliüritustest – koos kooli 

juhtkonna ja huvialaringide esindajatega on jõutud seisukohani, et kool peab võimalikult mitmekülgselt 

toetama laste arengut ning õpilaste vaimse tervise seisukohast on ääretult oluline läbi viia vahetus kontaktis 

läbi viidavaid erinevaid üritus. Kahel eelneval õppeaastal on õpilased ette valmistunud ja paraku on 

koroonaolukorra tõttu üritused siiski ära jäänud. Arvestades praegust kõrget õpetajate ja üsna head õpilaste 

vaktsineerituse taset ning erinevaid ennetusmeetmeid (sh regulaarse kiirtestimise läbiviimist koolis), on 

võimalik kontserte jms sellised päriselulisi sündmusi koolis läbi viia. Jõuludega seonduvatele suurematele 

üritustele pääseb vaktsineerimispassi olemasolul nagu Vabariigi Valitsuse poolt kehtiv kord avalike ürituste 

puhul ette näeb. 

 

Arutati G. Kanarbiku poolt tõstatud teemat gümnaasiumimaja ventilatsiooni teemal. Samuti selgitas 

koolijuht põgusalt ventilatsiooniga seonduvaid küsimusi moodulklassides.  

 

Koolijuht informeeris Hoolekogu Taimse Teisipäeva algatusega liitumisest ning senisest praktikast selle 

elluviimisel. E. Alamaa tõstatas küsimuse Saku Spordikeskuses asuva Peoleo Kohviku lahtiolekuaegade, 

menüü tervislikkuse kohta ning selle mõjust kooliõpilaste toitumisharjumustele. Koolijuht möönis, et see 

on keeruline teema, millega tuleb iganädalaselt tegeleda, sest kohvik avatakse juba kell 10 hommikul ja 

paljudel õpilastel on harjumus käia ostma sealt erinevaid ebatervislikke toite. Ühtlasi teavitas koolijuht 

valla toitlustusteenistusega kokkulepitud muudatustest põhikooli maja puhveti lahtiolekuaegade kohta 

alates 01.12.2021, et toetada kooliõpilaste harjumust süüa kooli söökla poolt valmistatud koolilõunat. 

Puhvet on alates nimetatud kuupäevast avatud kella 12.00st. Oldi üksmeelsed, et ka Peolo Kohviku pidaja 

ja Saku Spordikeskusega tuleb teemat arutada eesmärgiga jõuda kokkuleppele, mis kellast kohvikus 

täismenüüd pakutakse. Ideaalis võiks kohvik koolipäevadel täismenüüd pakkuda alates keskpäevast ja enne 

seda teatud toodete müümist vältida. Koolijuht ja E. Alamaa tegelevad teemaga edasi.  

 

Koolijuht juhtis Hoolekogu tähelepanu Saku Gümnaasiumi kooli arengukava 2019-2022 peatsele 

uuendamise vajalikkusele ning avaldas lootust Hoolekogu aktiivsele kaasalöömisele uue arengukava 

koostamisel.  

  

Kokkuvõte: ühise otsuse tulemusel lükkus lühiajurünnak teemal “Milliste teemadega pead Sina Hoolekogu 

liikmena oluliseks Hoolekogu poolt eelseisva perioodi jooksul tegeleda ja kooli toetada?” ning arutelu 

https://taimneteisipaev.ee/koolid-ja-lasteaiad
https://saku.edu.ee/wp-content/uploads/2021/03/saku_gumnaasiumi_arengukava.pdf


kooli uue arengukava ja koolipäeva algusaja muutmiseks alates 2022/2023 õppeaastast järgmisele 

hoolekogu kohtumisele. Otsustati gümnaasiumimaja ventilatsiooni teemal suhelda volikogu esindaja abil 

Saku Vallavalitsusega, sest ventilatsioonitöödega seonduvad vaegtööde likvideerimine kuulub 

ehitusgarantii alla ning see infovahetus peab toimuma töö tellinud esindaja (Saku Vallavalitsus) kaudu. 

Koolijuht peab vajalikuks jätkata arutelu Saku Spordikeskuses tegeleva kohviku omanikettevõttega 

võimaliku menüü muudatuse osas. 

 

 

Hoolekogu esimees tegi ettepaneku kokku kutsuda järgmine Saku Gümnaasiumi hoolekogu koosolek 

18.01.2022.a kell 18:00.  

 

Protokoll on allkirjastatud digitaalselt Hoolekogu koosolekul osalenute poolt. 


