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SAKU GÜMNAASIUMI (SG) HOOLEKOGU KOOSOLEK 

Aeg: 24. august 2022 

Koht: Saku Gümnaasiumi põhikoolimaja, Tallinna mnt 10, Saku 

Algus: kell 18:00 

Lõpp: kell 20:10 

 

Koosoleku juhataja: Saku Gümnaasiumi hoolekogu esimees Kaur Lohk 

Koosoleku protokollija: Reena Nieländer 

Hoolekogu koosolekust osavõtja: Saku Gümnaasiumi (SG) koolijuht Keit Fomotškin 

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 

7.-9.kl Maire Lilleberg  2021-2024 

Gümnaasiumi õpetajate 

esindaja 

Gerrit Kanarbik 2021-2024 

 

1. Kooliaasta alguse seis, klasside täitumuse piirnormid. 

 

2022/2023 õppeaastast alustavad Saku Gümnaasiumis kuus esimest klassi, igas klassis on hetkel 

20 õpilast ning vabasid kohti kokku kuuele õpilasele. Kõikides seitsmendates klassides on õpilaste 

piirnorm täis ehk igas klassis on 29 õpilast. Ülejäänud klassides on üksikuid vabasid kohti, mis ei 

ületa piirnormi.  

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 26 lõige 1  alusel on klassi täitumuse ülemine piirnorm 

põhikoolis 24 õpilast. Kooli pidaja võib (lõike 3 kohaselt) erandjuhul direktori ettepanekul ja 

hoolekogu nõusolekul suurendada õpilaste arvu üle piirnormi üheks õppeaastaks konkreetses 

klassis juhul, kui kõik tervisekaitse- ja ohutusnõuded on täidetud. Saku Gümnaasiumi direktor on 

esitanud SG hoolekogule taotluse piirnormise suurendamiseks 2022/2023 õppeaastal. Kirjaliku 

nõusoleku klasside täitumuse piirnormide toetamiseks andis enne SG hoolekogu koosolekut ka SG 

hoolekogu liige Peeter Kalmet. 

 

Saku Gümnaasiumis on 31 uut koolipere liiget, kellest 22 on õpetajad, 4 on uued tugisüsteemi tiimi 

liikmed. Samuti on tööle võetud administraatorid, kelle töö oli enne sisse ostetud teenusena. 

Hoolekogu toimumise hetkel on põhikooli astmes puudu õpetajad vene keele, keemia, eesti keele 

ja kirjanduse ning inglise keele õpetamiseks. Samuti otsitakse kooli juhtkonda haridustehnoloogi. 

Gümnaasiumi osas on puudu informaatika õpetaja. Personali värbamisega tegeleb aktiivselt kooli 

värbamis- ja personalijuht Gerda Urres. Kui kellelgi on soovitada kooli tööle uusi inimesi või 

kui keegi (nt lapsevanematest) soovib ise kooli arengusse panustada ja koolipere liikmeks 

kandideerida, siis tuleks julgelt ühendust võtta Gerda Urresega (telefoninumber 56248569). 

 

Hetke andmete kohaselt on Saku Gümnaasiumisse tulemas 25 Ukraina õpilast, kes paigutatakse 

erinevatesse klassidesse alates esimesest kuni üheksandasse klassi. Haridus- ja 

Teadusministeeriumi, sh ka Saku Gümnaasiumi eesmärk on, et esimese õppeaasta lõpuks on 
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Ukraina õpilastel valmidus jätkata õpinguid eesti keeles. Koolil on kohustus anda Ukraina 

õpilastele koht põhikooli astmes. Õpilased integreeritakse klassidesse ning neile püütakse leida 

vene keelt oskav nö toetav klassikaaslane ehk õpipaariline. Ukraina õpilased valdavad reeglina 

hästi vene keelt, kuid nt inglise keele tase on nõrk. Plaan on võtta Saku Gümnaasiumisse tööle üks 

Ukrainast pärit abiõpetaja, kes hoolitseb ka kooli ja kodu vahelise suhtluse koordineerimise eest.    

 

2023. aasta on XIII Noorte Laulu- ja Tantsupeo aasta ning paljud kooli tegevused on sellest kantud.    

 

SG hoolekogu otsus: Vastavalt SG direktori taotlusele ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-le 

26 lõige 3 annab SG hoolekogu nõusoleku kehtestada 2022/2023 õppeaastaks järgmised Saku 

Gümnaasiumi klasside täitumuse piirnormid: 

1.  klassid – 21 õpilast 

2.  klassid – 21 õpilast 

3.  klassid – 26 õpilast 

4.  klassid – 28 õpilast 

5.  klassid – 29 õpilast 

6.  klassid – 29 õpilast 

7.  klassid – 29 õpilast 

8.  klassid – 28 õpilast 

9.  klassid – 27 õpilast 

 

2. Planeeritavad õppekava muudatused Saku Gümnaasiumi põhikooli ja gümnaasiumi 

astmes. 

Planeeritavad õppekava muudatused põhikooli ja gümnaasiumi astmes on lisatud käesolevale 

protokollile eraldi lisadena.  

 

Gümnaasiumiõppes on kõik klassid nüüdsest moodulõppes. Saku Gümnaasiumil on soov 12.-

ndates klassides teha rohkem koostööd ülikoolidega. Uuest õppeaastast alustatakse koostööd 

näiteks Tallinna Tehnikaülikooliga (TalTech) ja Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide 

instituudiga (BFM). Samuti Noored Kooli vilistlastega maailmamuutjate baaskursuse läbiviimisel, 

millega panustame kooli poolt omal moel ka õpetajate järelkasvu. 

 

SG hoolekogu otsus: Anda nõusolek planeeritavate õppekavade muutmiseks Saku Gümnaasiumi 

põhikooli ja gümnaasiumi astmes.  

 

3. Saku Gümnaasiumi 44. lennu lõpetajate edasised plaanid. 

Saku Gümnaasiumi 44. lennu ehk 2022 lõpetanute edasine tegevus: kokku lõpetas gümnaasiumi 

89 õpilast. Edasi kõrgkoolis õpib 32 õpilast, nendest: 1) TTÜ-s - 12; 2) TLÜ-s - 2; 3) TÜ-s - 6; 4) 

muus riiklikus kõrgkoolis (Avatud Ülikool, EKA, EMÜ) - 3; 5) rakenduslik kõrgkoolis (Pallas, 

Tervishoiukõrgkool, Tehnikakõrgkool) - 7; 6) kõrgkoolis välismaal (Hollandis) - 2. Ametikoolis 
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õpib 4 õpilast; kaitseväes teenib 33 (nendest astunud TTÜ-sse 12, EKA -1, EBS – 1); vaheaasta 

(töötab vms) võttis 13 isikut ning hetkel puudub info 7 isiku kohta.  

 

4. Ettepanekud Saku Gümnaasiumi eelarvesse. 

 

Esmane eesmärk on koolijuhi sõnul investeerida inimestesse – koolipere palkade tõusu (sh 

võimalusel sisse viia personali kütusekompensatsioon) ja professionaalset arengut toetavatesse 

tegevustesse (täiendkoolitused, mentor-mentee süsteemi rakendamine, õpetaja kutseta õpetajatele 

kutse omandamise toetamiseks õpigrupi loomiseks jms). Kooli põhikooli maja sööklasse on soov 

rajada nö toidu jagamise „saar“, millele saab toidu kättesaamiseks läheneda kahest suunast, et 

lühendada koolilõunate järjekordasid; samuti tuleks üle vaadata klassiruumide (sh 

tehnoloogiaklasside) inventar. Lähiaastatel vajaks uuendamist põhikoolimaja välisfassaad.  

 

5. Hoolekogu liikmetele laekunud lapsevanemate küsimused. 

 

1) 06.08.2022 edastati Saku Gümnaasiumi hoolekogu liikmetele ja koolijuhile Keit Fomotškinile 

6-.ndate klasside lapsevanemate pöördumine seoses B-võõrkeelega. Kokkuvõtlikult tehti 

lastevanemate poolt ettepanek alustada 2022/23 õppeaastat B-võõrkeele valikutega saksa, 

prantsuse või hispaania keeles ning vene keeles ning koolile tehti ettepanek alustada 

keeleõpetaja konkursi korraldamisega.  

B-võõrkeele õppimine koolis on kohustuslik, keegi sellest loobuda ei saa. 2022/2023 

õppeaasta kohustuslik B-võõrkeel Saku Gümnaasiumis on vene keel. Hoolekogu pooldab selle 

teema edasist arutelu koos kooli uue perioodi arengukava koostamisega. Soovitud muudatus 

on pikaajalise mõjuga kooli meeskonnale ja õppetöö korraldamisele ning vajab kindlust, mitte 

üheks õppeaastaks, ega ka mitte ühele klassikomplektile, vaid peab saama süsteemse 

pikaajalise toe. Seda pikaajalist tuge peab lisaks kooli juhtkonnale ka kooli pidaja pakkuma. 

B-võõrkeele valikute laiendamine eeldab muuhulgas õppekava muutmist, ainekava, 

õppekorralduslikku plaani (vabasid klassiruume, täiendavat personali jne). Tehakse 

jõupingutusi, et B-võõrkeeltel oleks suurem valikuvõimalus (st rohkem kui üks keel) 

2023/2024 õppeaastal. Näiteks käesoleval aastal kooli saksa keele õpetaja konkurss luhtus, 

kuna mitte ühtegi kandideerimisavaldust ei laekunud. Eeltoodust tulenevalt on kooli 

hoolekogu hinnangul põhjendatud käsitleda B-võõrkeele valikute laiendamise võimaldamise 

küsimust uue perioodi Saku Gümnaasiumi arengukava koostamise käigus. 06.08.2022 

lastevanemate pöördumisele vastab täiendavalt kirjalikult koolijuht Keit Fomotškin.  

2) Lapsevanema pöördumine seoses sellega, et põhikoolimajas olevate esimeste klasside juures 

võiksid õpilastel olla vahetunniks rohkem lapsesõbralikke tegevusi. Kooli eelarve raames 

tuuakse põhikoolimajja esimeste klasside juurde lastepäraseid tegevusi, mis muudavad antud 

keskkonna lapsesõbralikumaks.  

 

6. Järgmise hoolekogu kohtumise aeg. 

Järgmine Saku Gümnaasiumi hoolekogu koosolek toimub hoolekogu esimehe ettepanekul 

08.11.2022 kell 18.00 põhikooli majas.  

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 


