Ülevaade Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi nõukogu 2015. aasta 20. jaanuari
koosolekust

1) Direktor Andres Laanemets andis ülevaate erakoolide tegevuskulude rahastamise
küsimusest. Riigikohtu otsus oli Tallinna linna ja erakoolide vaidluses, et tegevuskulude
katmine pole omavalitsuse ülesanne. Haridusministeeriumil on 2015. aasta osas raha olemas,
kuid edaspidise osas pole selgust.
Järgmiseks tutvustas direktor 5. ja tertia klassides korraldatud rahuloluküsitluse tulemusi.
Noorematest õpilastest meeldib paljudele kõik, eelkõige rahulikud ja toredad õpetajad, mõne
jaoks on probleeme üksiku klassikaaslasega. Uued gümnasistid on samuti valdavalt rahul:
meeldivad kaasõpilased, sõbralikud õpetajad, õhkkond, valikained, hubasus, üritused, õpilaste
arvamusega arvestamine. Harjumist vajavad suur koormus ja arvestused.
2) Teise päevakorrapunkti all oli jutuks õpilaste toitlustajaga kohtumistel kõneldu. Õpilased
korraldasid populaarsemate ja ebapopulaarsemate toitude väljaselgitamiseks küsitluse, mille
tulemusi toitlustajale tutvustati. Ettevõte lubas nendega võimalust mööda arvestada, kuid
näiteks kalatoidud on ette nähtud ning neist loobuda ei saa. Küll aga lubati vähemalt kord
nädalas riisi ja makarone, mitmekesisemat salativalikut ning popimaid magustoite. Samuti
lepiti kokku, et kui kell 13.20 on toitu järel, võivad kõik soovijad tasuta sööma minna.
Direktori sõnul kaalutakse edaspidi oma koolis toidu valmistamise varianti, kuid seda mitte
enne 2017. aastat, kuniks kehtib leping senise toitlustajaga.
3) Igapäevasest koolielust ülevaadet andes tõdes Andres Laanemets, et lapsed on tublid,
inimesed on olemas, kõik toimib. Näiteks selgus uue aasta alguses, et gümnaasiumi laulukoor
on Eestis kõige parem koolikoor. Lisaks tulid geograafiaolümpiaadi linnavooru kõik esikohad
Sütevakasse. Traditsioonilised üritused toimuvad.
4) Vilistlaste esindaja Marti Mätas tutvustas Sütevaka 25. aastapäeva ürituste planeermist ja
korraldamist. Üldjoontes lähtutakse eelmise aastapäeva kavast, mis toimis hästi. Samas on ka
uuendusi, näiteks Augustiunetuse aegu korraldada kooli hoovis kontserte ja toitlustamist.
Kindlasti toimuvad teaduskonverents õpilastele ja linnarahvale, kutsetega pidulik vastuvõtt
Endlas, vilistlastele koolitunnid, aktus pargis ja pidu Sunsetis. Korraldamine sujuvat hästi.

5) Gümnaasiumi nõukogusse kutsutud aastatööde koordinaator Gerli Laur andis ülevaate,
kuidas läks tänavu aastatööde esitamisega.
Gerli Lauri sõnul on vilistlaste tagasiside aastatööde osas hea, nii et igal juhul jätkatakse
nendega, kuid senise kolme asemel kahega: secundas ja primas. Väiksemast koormusest
loodeti kvalitatiivset tõusu, ent seda ei ole kahjuks järgnenud.
Sel aastal katsetati kaht uuendust: enne tähtaega oli kolm vaba päeva ning õpilased said
retsensiooni kätte enne kaitsmist. Kui tööde õigeks ajaks esitamises oli seitsme aasta halvim
tulemus, siis eelneva retsensioonidega tutvumisega olid õpilased väga rahul.
Tänavu oli õpetaja Laur käinud ka esimest korda tertia gruppidega arvutiklassis ja aidanud
neil vormistamist õppida, kuna õpilased vajavad pidevalt abi Word’i dokumendi
vormistamisel. Lisaks on ta arendanud ja praktilisemaks muutnud uurimistööde kursust, kus
õpilased peavad nüüd tertias tegema väikese referatiivse töö.
Lisaks arutleti väilisjuhendaja ja –retsensendi teemal, kuid pigem eelistatakse taseme ühtluse
mõttes nende kõrval ka koolipoolse juhendaja ja retsensendi olemasolu.
6) Jooksvate küsimuste all tunti huvi wifi ja projektorite töökindluse vastu. Direktori sõnul
probleemiga tegeletakse ning peatselt on loota lahendust.

Järgmine korraline koosolek toimub 26.mai 2015 kell 18.00.

