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1.  Saku Gümnaasiumi 1. klassi tulijate värskendatud prognoos 

Saku vallas on märts 2022 täpsustatud andmete kohaselt esimesse klassi tulemas 165 last, neist 132 

SG-sse. Meil on vaja luua 7 paralleeli, see tähendab lisaruumide vajadust. Samuti on vaja lisaks 

õpetajaid. Ruumide probleem lahendatakse uute moodulklassidega, õpetajate värbamine on pidev 

protsess. Koolis on tööle asunud värbamis- ja personalijuht, kelle abil suudame personali 

küsimustega pidevalt ja järjekindlalt tegeleda. Hoolekogu soovib järgmisel koosolekul värbamis- ja 

personalijuhiga võimalusel kohtuda. 

 

2. Saku Gümnaasiumi 10. klassi sisseastumistestile registreerunute info 

Gümnaasiumisse vastuvõtu protsess on alanud. Soovijad on esitanud avaldused sisseastumistesti 

tegemiseks ning 26. märtsil toimus sisseastumistesti tegemine.  Hoolekogu soovib 

sisseastumistestide koondtulemusega tutvuda. Esitati 171 avaldust, mis on hea tulemus ja ületab 

kõikide varasemaid aastaid. Testi tegemisest on vastavalt Saku Gümnaasiumi sisseastumistesti 

korraldamise korrale vabastatud 26 meie kooli õpilast. Sisseastumistesti ei tulnud 26. märtsil 

tegema 13 õpilaskandidaati (neist 6 tervislikel põhjustel) - seega sisseastumistesti tegijaid kokku 

132. 

 

Avalduste hulka aitasid suurendada: 

- infopäevad lapsevanematele ja õpilastele (osalesid Kurtna Kooli ja SG õpilased); 

- lahtiste uste päev (pisut üle 50 osaleja) oli suunatud rohkem väljapoole meie kooli; 

- õpilaste enda tehtud SG gümnaasiumiastet tutvustav video, mida levitasime sotsiaalmeedia kaudu; 

 

* 

Hoolekogu toimumise ajaks oli teada, et 34 Saku Gümnaasiumi õpilast kandideerisid ka Saue 

Riigigümnaasiumisse, mitmed läksid nn nelik- (Tallinna Reaalkool, GAG, Tallinna 21. Kool ja 

Inglise Kolledž) ja kolmikkatsetele (Jakob Westholmi Gümnaasium, Tallinna Ühisgümnaasium, 

Kadrioru Saksa Gümnaasium). 

 

Hoolekogu liikmete arvates peaks meie üks eesmärke olema, et  Saku Gümnaasiumisse jäävad tipud 

ning täidetud oleks võimalikult suures ulatuses kõik 108 gümnaasiumi 10. klassi õppekohta. 

 

Sel kevadel on lõpetamas viimane lend, kes  on alustanud nn suundade põhiselt ja seega on meil 

järgmisele õppeaastale vaadates oluline väljakutse täita 12. klassi moodulainete valikute 

sisustamine, mida seni pole vaja teha olnud. Koolijuhi sõnul on kavas rikastada 12. klassi moodulite 

valikuid koostöös ülikoolidega (shTalTechi, Balti Filmi- ja Meediakooli ja Tallinna Ülikooliga). 

Ühtlasi on plaan luua ka liidrioskuste kursused ning mitmekesistada valikainete võimalusi. Oluline 

on moodulõppe terviklikus ja iga mooduli kvaliteetne sisu. Arvestades moodulite põhise õppetöö 

üsna lühikest elluviimisperioodi, on pärast 12. klassi moodulite valiku sisustamist tarvis analüüsida 

ja vajadusel täiendada erinevate klasside moodulite valikute sisu. Riikliku õppekava järgi 

õppekavas olev kohustuslik kursuste maht hõivab suure osa gümnasistide ressursi. Tähtis on, et 



suudaksime Saku Gümnaasiumisse tulijatele näidata oma kooli eeliseid, moodulõppe tähendust ja 

sisu. 

 

Koolijuht selgitas hoolekogu liikmetele Saku Gümnaasiumi 10. klassi astumise sisseastumise korda.  

Saku Gümnaasiumi 10. klassi õpilaste vastuvõtul lähtutakse  põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 

27 (3) alusel kehtestatud dokumendist „Saku Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“. 

 

Saku Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord 

§ 5 Vastuvõtt 10. klassi 

 

(2) 10. klassid komplekteeritakse vastavalt pingereale ja õpilaste matemaatikakursuse (lai/kitsas) 

valikule. Laia matemaatika kursuse klassi kandideerimisel peab matemaatika sisseastumistest olema 

üldjuhul sooritatud vähemalt 70% tulemusele. 

(3) Pingerea moodustamise aluseks on: 

1) pingerea algusesse paigutatakse tähestikulises järjekorras õpilased, kes võetakse gümnaasiumi 10. 

klassi ilma sisseastumistestita; 

2) 9. klassi kokkuvõtvate hinnete (õppeveerandite, trimestrite või poolaasta) keskmine; 

3) kümnepunktiskaalasse teisendatud sisseastumistesti tulemus. 

 

(6) Gümnaasiumi 10. klassi kandidaatide pingeritta ei võeta õpilasi, kes sooritasid sisseastumistesti 

50%-st allapoole jääva tulemusega. 

 

§ 7.   10. klassi vastuvõtmise otsustamine ja otsusest teatamine 

 

(4) 10. klassi ei võeta vastu mitterahuldava aasta- või eksamihindega õpilasi. 

 

Saku Gümnaasiumi 10. klassi kandideerimise sisseastumistesti edukas sooritamine eeldab vähemalt  

50%-list kogutulemust, mis on ka riiklikes õppekavades sätestatud rahuldava hinde alampiir. 

Sisseastumistest koosneb erinevatest osadest (eesti keel, inglise keel, matemaatika, loodus- ja 

sotsiaalained), iga osa moodustab 25% töö kogutulemusest. Sisseastumistesti läbimiseks ei pea kõik 

osad olema sooritatud vähemalt 50% tulemusega. Mõnele õpilasel võib olla tugevam reaalainete osa 

(matemaatika ja loodusained), mõnel humanitaarainete osa jne. Küll aga eeldatakse 

õpilaskandidaadiks vastuvõtul kogu sisseastumistesti 50% koondtulemust.  

 

Sisseastumistesti ülesannete korral saavad õpilased näidata õpioskusi (lugemisülesanne - teksti 

põhjal küsimustele vastamine ja tabelistest/joonistelt andmete leidmine) või lahendada ülesandeid, 

millega on tegeletud nii 9. klassis kui ka varasematel õppeaastatel erinevates õppeainetes (nt. ringi 

ja ristküliku pindala, protsentarvutus, eesti ja inglise keele grammatika, erinevad energialiigid). 

Kindlasti võib mõni ülesanne olla keerukam, aga kõik ülesanded lähtuvad põhikooli kõige 

üldisematest õpitulemustest ja peaksid olema õpilastele jõukohased. Gümnaasiumisse vastuvõtul 

hindab kool gümnaasiumi õppekava jõukohasust gümnaasiumiastmesse astujale. Õpilastel, kes ei 

ole saavutanud põhikooli õpitulemuste ja õpioskuste vähemalt rahuldavat taset, tekib tõenäoliselt 

probleeme ja raskusi gümnaasiumi õppeülesannetega. 

 

Gümnaasiumisse vastuvõtul arvestatakse ka 9. klassi hindeid. Õpilaskandidaatide pingerea 

moodustamise aluseks on 9. klassi 1.-2. trimestri kokkuvõtvate hinnete (tunnistuse trimestrihinded) 

keskmine ja 10-palli skaalasse teisendatud sisseastumistesti tulemus. Kui õpilaskandidaat saigi 

sisseastumistestis pisut vähem punkte, aga trimestrite hinded on head ja väga head, on ta ikkagi 

õpilaskandidaatide pingereas. Ja ka vastupidi – mõnel õpilaskandidaadil võivad trimestrite hinded 

olla nõrgemad, ent sisseastumistesti soortitab väga edukalt ja osutub gümnaasiumisse vastuvõetuks. 

 



Gümnaasiumisse vastuvõtul arvestame ka põhikooli lõpueksamite tulemusi. St meie kooli 

gümnaasiumiastmesse vastuvõtul peavad põhikoli lõpueksamid olema sooritatud vähemalt 

rahuldavale tulemusele, st vähemalt 50% tulemusega. 

 

3. Olukord seoses Ukrainast Saku valda tulevate sõjapõgenike lastega 

Hetke seisuga on koolis hõivatud kümmekond Ukrainast saabunud last nn päevakooli formaadis. 

Kaks korda nädalas toimub eesti keele ja kultuuri õpe. Seda kahe õpetaja juhendamisel. See on nn. 

sisseelamise ja kohanemise aeg hindamaks muuhulgas ka seda, millise klassiga võiks õpilane liituda. 

Ühtlasi on oluline leida meie koolist igale Ukrainast tulevale õpilasele meie koolist tugiõpilane, kes 

saab kooli sisseelamisel eakohaselt tuge pakkuda. Ukrainas koolis käinud lastel toimib 

kevadperioodil Ukrainast interneti vahendusel distantsõpe.  

 

4. Kohapeal tõstatatud küsimused 

* 

Hoolekogule laekus kahe lapsevanema pöördumine vene keele kui teise kohustusliku võõrkeele 

õpetamise asjus. Pöördumise koostanud lapsevanemate sõnul õpetatakse vene keelt meie koolis 

teise võõrkeelena ja valikuvõimalus valida mõnda muud võõrkeelt lapsel puudub - ta peab vene 

keele valima ka juhul, kui sisuline vajadus ja soov vene keelt õppida puudub. 

 

Kahe võõrkeele õppimine, neist üks vähemalt B1 ja teine vähemalt B2 tasemel, on 

gümnaasiumiastme õpilastele kohustuslik. Kui õpilane soovib õppida võõrkeelt, mida kooli 

õppekava ei võimalda, on võimalik seda teha väljaspool meie kooli.  

 

Väljavõte Saku Gümnaasiumi õppekava (kehtestatud 30.08.2021 käskkirjaga nr 1-1/ 16) 3. osast 

 

 /----  2.5 Kooli õppekava välise õppimise arvestamine koolis õpitava osana 

(2) Õpilase või piiratud teovõimega õpilase vanema taotlusel ja koolitaja nõusolekul võib Saku 

Gümnaasium gümnaasiumiastmes arvestada õppetöö osana võõrkeelte ja kunsti õppimist 

koolitusluba omavas firmas tingimusel, et see võimaldab õpilasel saavutada Saku Gümnaasiumi 

õppekavaga määratud õpitulemusi. Vastav taotlus ja koolitaja nõusolek esitatakse õppejuhile vormis 

hiljemalt õppeaasta alguseks. Kursusehinded pannakse sellisel juhul välja õpetust läbiviiva firma 

tõendi alusel. 

 

(4) Saku Gümnaasium ei kanna kooli õppekavavälise õppimise või tegevusega seotud kulutusi.  --- / 

 

Eelnev tähendab, et kui mõni õpilane ei soovi gümnaasiumiastmes valida kooli poolt pakutavat 

keelt ja suudab ise kõrvalt õppida mingi muu keele nõutud tasemel, siis võimaldab ka kehtiv kooli 

õppekava teatud määral valikuvõimalus siiski ka praegu. 

 

Hoolekogu leiab, et vene keele õpe on Saku Gümnaasiumis heal tasemel. Samas võiks õpilastel 

võimalusel olla valikuvõimalus B võõrkeele osas. Seda ei saa aga teha koheselt kuna nõuab nii 

täiendavat inim- kui rahalist ressurssi ja ka põhjalikumat sisulist ettevalmistamist. Küsimus tuleb 

lahendada süsteemselt ja uue arengukava loomise raames. 

 

* 

Kooli kehtiva arengukava sisehindamise raames on mh käimas Saku Gümnaasiumi rahulolu 

küsitlus lastevanemate seas. Hoolekogu liikmed lubavad täita ankeedi ja kutsuda üles teisi 

lapsevanemaid ankeeti täitma. Küsimustik on avatud 18 aprillini. Koolijuhi eesmärk on saada 

minimaalselt 600 lapsevanema vastukaja. 

 

 

 



* 

Koroonarindel on pinged vähenenud, ent vajalik kiirtestimine koolis käib täie hooga kaks korda 

nädalas. Kooli suur saavutus on kontaktõpe täies ulatuses säilitamine õppeaasta jooksul: see on 

tähendanud pidevat tegevust ja kombineerimist. Saku Gümnaasium teeb kõigist eesti koolidest 

kõige rohkem teste. 

 

* 

2022/2023 õppeaastale vaadates on käimas 11 õpetaja töölevõtukonkurssi. Muuhulgas 

liikumisõpetuse õpetajate kohale - kogu kehalise kasvatuse kontseptsioon muutub 2023/2024 

õppeaastast ja see nõuab läbimõeldud ettevalmistumist, mistõttu otsib ka kool konkursi raames 

vastava võimekusega õpetajaid.  

 

* 

11. mail 2022 kell 16.00-19.30 toimub Teaduse 1 aulas kooli ja kooli vilistlasi esindava Ülle 

Kivirähki eestvedamisel SG ajaloopäev, mille teemaks on hariduse andmine Saku koolis läbi 90. 

aasta. Päeva sisustavad ettekannetega Saku gümnaasiumi vilistlased ja õpilased ning selle raames 

avalikustatakse ka Saku Gümnaasium 90 juubeliaastale pühendatud kooli almanahh. 

 

* 

2021. aastal käivitatud tervisekompensatsioon õpetajatele jt koolipere liikmetele - sügisel 2021 oli 

ca 20 Stebby keskkonna vahendusel tervisekompensatsiooni võimalust kasutatavat koolipere liiget. 

Koolijuhi poolt tehtud täiendava teavituse ja ärgitamise tulemusena on nüüdseks liitunuid juba 81. 

Hea tulemus! 

 

* 

Järgmine Saku Gümnaasiumi hoolekogu koosolek toimub 7. juunil kell 18.00.Kohtumise toimumise 

asukoht täpsustub. 


