
SAAREMAA VALLAVALITSUS 

Orissaare Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku protokoll nr 46

Aeg ja koht: 27.08.2021, Orissaare Gümnaasium 

Algus: 15:00; lõpp 17.00 

Juhatas: Kerli Teesalu 

Protokollis: Eve Aasa 

Võtsid osa: Jüri Soo, Piret Kolk, Õilme Salumäe, Marjana Prii, Raahel Ränk, Koit Kelder

Puudusid: Kristjan Holm, Marika Lass 

Päevakord: 

1. Õpilaste arve suurendamine klassides

2. Jüri Soo avaldus

3. Õppekorraldus õppeaastal 2021/2022 

4. Õpetajate ametikohtade täitmine 

5. Jooksvad küsimused 

1. Õpilaste arve suurendamine klassides 

5. klassis on sel õppeaastal 25 õpilast. Klassi täitumuse ülemine piirnorm põhikoolis on 24 õpilast.  

Direktor tegi ettepaneku suurendada õpilaste arvu piirnormi. Otsustati anda nõusolek suurendada 

õpilaste arvu 5. klassis. Õilme Salumäe tegi ettepaneku teha põhimõtteline otsus, kui tuleb õpilasi  

juurde ka teistesse klassidesse. 

2. Jüri Soo avaldus

Jüri Soo tagandab ennast hoolekogu tööst isiklikel põhjustel. Seega tuleb valida uus liige II 

kooliastme lapsevanemate esindajaks.

3. Õppekorraldus õppeaastal 2021/2022 

Marjana Prii annab ülevaate õppetöö korraldusest uuel õppeaastal.  

Koit Kelder esitas küsimuse rahastuse kohta. 

Rahastusest ja rahastusmudelist annab ülevaate Õilme Salumäe. Selgitab koolide rahastamise ja

õpetajate palkade rahastamise süsteemi Saaremaa vallas.  

4. Õpetajate ametikohtade täitmine. 

Koolis asub uuel õppeaastal ametisse seitse uut õpetajat: 



Reine Uspenski - kunstiõpetus ja kunstiajalugu 

Tiina Ruus -  geograafia

Kristi Aulik - majandusõpe 

Olari Aasa -  joonestamine

Jaak Nõgu - füüsika

Tarmo Ruttu - noormeeste tööõpetus 

Mai Kallas - III klassi õpetaja

5. Jooksvad küsimused ja ülevaated koolitööst 

Kooli valmisolek õppeaastaks on hea. Koolil on kaasaegsed õppevahendid ja varustus. Opiq 

keskkonna kasutamine: iga kool tegeleb enda võimaluste piires, et kasutada opiq keskkonda.  

Marjana Prii tutvustas lõppenud õppeaasta rahulolu ja keskkonna uuringu tulemusi. Orissaare  

Gümnaasiumi õpilaste ja õpetajate tulemused on veidi üle Eesti keskmise paremuse suunas. 

Koit Kelder tõstatas küsimuse, mis kellast kellani on pikapäeva laste söögiaeg. 

Marjana Prii selgitas, kuidas on korraldatud söögiaeg pikapäeva õpilastele. Sellest aastast saavad 

minna  sööma kõik soovijad ning vaadatakse üle kellaajad ning edastatakse vastav info ka 

vanematele. 

Vaktsineerimine ja COVID-19. Kindlad juhised tegutsemiseks saab kool septembrikuu alguses. 

OTSUSTATI: 

1. Anda nõusolek suurendada õpilaste arvu 5. klassis. 

2. Pikapäevarühma söögiajale koolisööklas määrata kindel kellaaeg (vahemik). 

Kerli Teesalu  Eve Aasa 
esimees  protokollija


