
Ülevaade Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi nõukogu 2015. aasta 26. mai 
koosolekust 

 

1) Direktor Andres Laanemets andis ülevaate arengukava täitmisest. Töötajate küsitluse 
tagasiside on üldiselt positiivne, vaid koolimaja puhtus jätvat soovida, seda just koduklasse 
silmas pidades. 

Kuna klasside hulk on kasvanud, siis asuvad järgmisest õppeaastast Sütevakasse tööle mõned 
uued õpetajad: Ineta Puidet (inglise keel), Grete Kukk (geograafia), Kristo Rossmann 
(majandus ja ettevõtlus), Rauno Kirschbaum (kehaline kasvatus), Silvia Kuusk 
(matemaatika). 

Üheks eesmärgiks oli innustada õpetajaid rohkem kasutama interaktiivseid õppevahendeid. 
Selleks käidi väljasõitudel, kutsuti kaks koolitajat, toimus kolm sisekoolitust. Õpilaste sõnul 
olevat seda tunnis tõesti märgata. 

Kevadised katsed uutesse 5. ja tertia klassidesse läksid korda. Viiendaid võeti taas kaks klassi, 
sest võimekaid soovijaid oli nii palju. Tetriatega läks samuti hästi, nii et sügisel alustab kaks 
korralikku gümnaasiumiklassi. 

Riigieksamite tulemustest ei saanud veel rääkida, kuid erinevatel aineolümpiaadidel ja 
vabariiklikel võistlustel esineti tublisti. 

2) Teise punkti all kuulati direktori teavet uue haridusministri kavast muuta senist 
tegevuskulude katmise korra osas. 

3) Kolmandaks kõneles õppealajuhataja Ene Kõo valikainete tagasisidest, millega üldjoontes 
võib rahule jääda. „Sotsiaaltöö sihtgruppide“ kursuse hinded olid kõrgemad kui läinud aastal. 
Ühe kursuse puhul toodi välja teooria liigset mahtu ning teise puhul sooviti enam 
kontakttunde, mitte internetipõhist õpetust. 

Probleemiks on õppealajuhataja sõnul valikainetest loobujate suur hulk. Esimese hooga 
valitakse üle normi, ent seejärel hakatakse ära ütlema, mille tõttu jäävad grupid väga 
väikeseks. Tema ettepanek on lubada loobuda vaid erandkorras. 

4) Vilistlaste esindaja Marti Mätas tutvustas koolimütsi kaht uut varianti: ühel on laiem, teisel 
kitsam must serv. Vilistlased eelistavad kitsamat musta, progümnaasi õpilased laiemat, 
gümnasistid kitsamat. Nõukogu hääletuse tulemusena kinnitati uueks koolimütsiks kitsama 
musta servaga variant. 

Plaan on koostada koolimütsi statuut, mille peab ette valmistama Kalle Viik. 

5) Sütevaka 25. aastapäeva tähistamise ettevalmistustest andis ülevaate Marti Mätas. Kõik 
sujuvat plaanipäraselt, ülesanded on jagatud, inimesed tegutsevad, huvi olvat suur. 



6) Tavapäraselt otsustati kevadisel nõukogu koosolekul gümnaasiumi aumärgi saajad. 
Lihthäälteenamusega otsustati tunnustada Sirje Tammiste ja Enn Kuslapi panust Sütevaka 
tegmistesse aumärgiga. 

7) Jooksvate küsimuste all selgitas direktor õpilaste esindaja küsimuse peale saksa keele 
õpetajate Epp Suigusaare ja Ene Kübarsepa koormuse muutumist kahe kooli (Sütevaka ja 
Kuninga tänava põhikooli) vahel. 

Vilistlaste esindaja Marti Mätas tõstatas küsimuse sotsiaalklassi nime kohasusest. Ehk on aeg 
seda muuta. Mõningase arutelu järel otsustati selle küsimuse juurde tagasi tulla sügisel. 

Järgmiseks korraliseks koosoleku toimumise ajaks lepiti kokku teisipäev, 22. september 2015. 

 


