
SAAREMAA VALLAVALITSUS 

Orissaare Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku protokoll nr 42

Aeg ja koht: 26.09.2019 Orissaare Gümnaasium
Algus: 17.00; lõpp: 19.00
Võtsid osa: Kerli Teesalu, Lia Alas, Martti Nõu, Liis Rudov, Tiina Sünter, Peeter Sink, Õilme 
Salumäe, Marjana Prii
Puudus: Andla Rüütel

Päevakord:
1. Kooli kodukorra täiendused
2. Orissaare Gümnaasiumi 2020. aasta eelarve projekt
3. 2019/2020. õppeaasta tegevuskava
4. Hoolekogu moodustamise printsiip
5. Muud küsimused

1.  Kooli kodukorra täiendused
Tutvuti kooli kodukorra täiendustega, mille tingis põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 
muudatus ja koolile tehtud ettekirjutus. 
Kodukorda täiendati õpilaspileti väljastamise ja kasutamisega seotud punktidega ning lisati 
õpilase suhtes rakendatavaid mõjutusmeetmeid.
Täiendustega nõustuti.

2. Orissaare Gümnaasiumi 2020. aasta eelarve projekt
Direktor tutvustas OG järgmise aasta eelarve projekti. Küsimusi ega ettepanekuid ei esitatud.

3. 2019/2020. õppeaasta tegevuskava
Direktor tutvustas OG käesoleva õppeaasta tegevuskava.

4. Hoolekogu moodustamise printsiip
Õilme Salumäe tutvustas Saaremaa vallavalitsuse määruse eelnõud hoolekogu 
moodustamise ja töökorra kohta. 
Direktor selgitas kooli printsiipi hoolekogu moodustamisel - iga klass valib ja esitab oma 
klassi lastevanemate seast ühe kandidaadi. Kooli lastevanemate üldkoosolekul valitakse 
hoolekogusse kandidaatide hulgast iga kooliastme lapsevanemate esindaja, st üks esindaja 
1.-3. kl kandidaatide hulgast, teine 4.-6., kolmas 7.-9 ja neljas 10.-12. kl kandidaatide 
hulgast. Pedagoogide esindajad valitakse õppenõukogus, üks 1.-6. kl ja teine 7.-12. kl 
õpetajate seast. Direktor teeb ettepaneku ka osavallakogu esindajale ja kooli toetava 
organisatsiooni esindajale. 
 
Hoolekogu liikmed nõustusid kooli printsiibiga hoolekogu moodustamisel.

5. Muud küsimused 
Kooli poolt tuli ettepanek hoolekogule teha pöördumine valda (ja kohalikku 
teenuskeskusesse) laste liiklusturvalisust puudutavas teemas. Nimelt tekitab ülekäiguraja 
kaudu tee ületamine liiklusohtlikke olukordi piiratud nähtavuse tõttu Orissaare bussijaama ja 
lillepoe ees. Õpilased tulevad iga päev bussi pealt koolimajja ja samuti külastavad väga 
paljud õpilased päeva jooksul kauplust. Enne tee ületamist varjavad ülekäigurajast vasakule 
pargitud autod nähtavuse vasakule poole. Vasakult lähenevad sõidukid ilmuvad jalakäijate 
jaoks ootamatult. See on liiklusohtlik koht kõigile jalakäijatele, kes bussijaama ja kaupluse 
poolt tulles teed ületavad.
Otsustati: teha pöördumine valda.



Puudutati ka õpilaste suitsetamise teemat. Õpilasomavalitsuse esindaja sõnul on seda hetkel
vähem, aga probleem on pigem nooremate õpilaste seas. Tehti ettepanek teema 
päevakorda võtta õpilasomavalitsuses. 

Arutati läbi 10. oktoobril toimuva lastevanemate koosoleku temaatika ja formaat.

OTSUSTATI: 
1. Nõustuti kooli kodukorra täiendustega.
2. Nõustuti hoolekogu moodustamise printsiibiga.
3. Teha hoolekogu poolt pöördumine valda.
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