
Saku Gümnaasiumi hoolekogu koosolek 8. november 2022  

Teaduse 1- õpetajate tuba  

 

Hoolekogu liikmetest osalesid Eero Alamaa, Peeter Kalmet, Gerrit Kanarbik, Kadri Koppel, Kaur Lohk, 

Taivo Puuorg, Toomas Ulmas, Regina Valge ja Ingrid Vetka. 

Külalisena võtsid osa koolijuht Keit Fomotškin ja gümnaasiumiosa õppejuht Merike Toompärg. 

Koosolekut juhatas Kaur Lohk.  

Protokollis Gerrit Kanarbik. 

 

1. Gümnaasiumiastme vastuvõtukorra muutmine 

Sisseastumistest Saku Gümnaasiumi gümnaasiumiosasse kandideerimiseks viiakse 2023. aasta 

kevadel läbi elektrooniliselt. Selleks võimaldab Haridus- ja Noorteamet (HARNO) kasutada Tartu 

koolide poolt loodud e-teste Eksamite Infosüsteemis (EIS). Muudatuse eesmärk on vähendada 

õpilaste ja õpetajate koormust. Antud testi tulemusi arvestas eelmisel aastal gümnaasiumisse 

sisseastumisel umbes paarkümmend kooli, tänavu ilmselt rohkemgi. Sisseastumistesti sisuks on 

online ülesannete täitmine eesti keeles, matemaatikas, inglise keeles ning loodusainetes. 

Muudatused vastuvõtmiskorras on lisaks e-testi kasutusele võtmisele tingitud ka eelmise kevade 

kogemusest, kui osad õpilased ning lapsevanemad ei saanud täpselt vastuvõtmiskorrast aru (millal ja 

kuhu esitada dokumendid, kas õpilane on gümnaasiumisse vastu võetud või mitte). Vastuvõtukord 

sõnastati praegu nii, et vajadusel saaks minna tagasi kooli enda poolt korraldatavate testide juurde.  

Hoolekogu oli üldiselt vastuvõtukorraga muudatustega nõus, pakuti üksikuid soovitusi täpsema 

sõnastuse osas.  

 

2. Muudatused 2022/2023 õppeaasta koolivaheaegades 

Saku valla koolid soovivad teha koolipidajale ettepaneku muuta koolivaheaegu selliselt, et 

suvevaheaeg algaks õpilastel (va lõpuklassid) 14. juuni asemel 10. juunil. Kahe juunikuu koolipäeva 

asendamiseks plaanitakse minna jõuluvaheajale üks päev hiljem (22. detsembri asemel 23. 

detsembril) ja korraldada 21. aprill pika koolipäevana, mis lõpeb õhtul jüriöö jooksuga.        

Hoolekogu kiitis ettepaneku heaks. 

 

 

 

 



3. Kooli arengukava 

Koolijuht andis teada, et peagi valmib eelmise arengukava perioodi lõpparuanne ja jaanuari algusesse 

on kavandatud uue arengukava jaoks erinevaid huvigruppe (hoolekogu, juhtkond, koostöökodade 

juhid, õpilaste esindajad) kaasav arenduspäev.  

 

4. Hoolekogu liikmetele poolt tõstatatud küsimused 

1) Lapsevanema küsimus, mis puudutas praegusi abituriente ja nende 10. klassi kursuste hindeid.  

Kuna praegused abituriendid alustasid 10. klassis suundade põhiselt õppelt, siis neil oli õigustatud 

ootus, et suunaained (konkreetsel juhul informaatika) jätkuvad 11. ja 12. klassis ning nende kursuste 

koondhinne läheb lõputunnistusele. Probleem tekkis sellest, et  antud lend  läks 11. klassis üle uuele 

süsteemile ja õppekava muutusega asendusid suunaained moodulitega. Selle tulemusena on 10. 

klassi ühe kursusehinde mõju lõputunnistusel suurem, kui see oleks olnud suundadega jätkates ning 

see mõjutab üksikute õpilaste võimalust lõpetada kooli väga heade hinnetega. Õppejuht nentis, et 

oli viga õppekava gümnaasiumi keskel vahetada ja praegu ei saa tagantjärgi enam midagi muuta. 

2) Gümnaasiumiõpetajate esindaja tõi välja mure toetava personali vähesuse kohta gümnaasiumiosa 

hoones. Nii juhiabi, majandusjuht ja eelkõige kõik tugisüsteemi töötajad on põhikoolimajas. Eelmisel 

õppeaastal oli alati gümnaasiumihoones püsivalt tugisüsteemi juht, kes ühtlasi oli ka õppenõustaja 

ülesannetes ja oskas nii õpilasi, kui õpetajaid nõustada või vajadusel suunata psühholoogi juurde. Uus 

tugisüsteemi juht enam õppenõustaja tööülesandeid ei täida ja tegutseb põhikoolihoones. Sisuliselt 

koormab see üle õppejuhi, kuna ta on gümnaasiumihoones ainus, kelle poole saab vahetult nõu ja 

abi küsimiseks pöörduda.   

Koolijuht rääkis plaanist, et vähemalt ühel päeval nädalas töötaks psühholoog ka 

gümnaasiumihoones. Detsembrist 2022 tööle asuv uus arendus- ja projektijuht asub samuti tööle 

gümnaasiumi õppehoones ja saab teatud küsimuste õppejuhile toeks olla. Eraldi õppenõustajat pole 

gümnaasiumihoonesse hetkel tööle plaanis võtta.  

3) Volikogu esindajalt küsiti arengute kohta uue koolimaja ehituse osas. Täit selgust selles osas, millal 

uus kool tööle hakkab, hetkel pole. Otsused, millest sõltub uue koolihoone valmimine, peaks võetama 

vastu 2023. aasta esimeses kvartalis. 

   


