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Toomas Takkis jagas osalejaile hariduse ajutise töögrupi tegevuse kokkuvõtte ning avas
koosoleku. Selgitas lühidalt seniste viie koosoleku teemade rõhuasetusi ning andis teada, et
käesolev koosolek peaks töögrupi tegevuse kokku võtma. Töögrupi protokollid on leitavad
linnavalitsuse kodulehelt, ettepanek on samasse lisada dokumente riigigümnaasiumide
õpilastele tehtavate soodustuste kohta: soodustused transpordi ja riigikoolide ühiselamute ja
korteri kulude katmise osas.
Koolides on läbi viidud riigigümnaasiumide teemalised arutelud ja seisukohad on esitatud
(jaotusmaterjalis). Käesoleva koosoleku eesmärgiks on arutada, kuidas edasi minna ja
milliseid samme oodatakse omavalitsustelt, tööorgan saab peamiselt olema Kuressaare
linnavalitsus ja selle haridusosakond. Töögrupi koosolekute tulemused antakse kokkuvõttena
linnavalitsusele palvega läbi töötada variandid, mis on töögrupi hinnangul olnud kõige
tõenäolisemad.
Arutelu käigus leiti, et oluline on teavitamine, näiteks lapsevanematel on veel liiga vähe infot,
et nad mõistaksid teha oma otsuse. Ilmselt seetõttu on olnud ka lapsevanemate suur vastuseis
riigigümnaasiumile. Lapsevanemate teavituse põhirõhk võiks olla põhikooli teise astme
lapsevanematel. Kui välja on töötatud konkreetsed variandid koos lisainformatsiooniga, on
asjaosalistel juba lihtsam otsustada.
Arutelu.
Komisjon tõi arutelu käigus välja edaspidised sammud, millega linnavalitsus jätkab tööd.
Kuressaare Linnavolikogu esimehe poolt kokku kutsutud Kuressaare Linnavolikogu ajutise
töögrupi ettepanekud edasiste sammude osas:
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1. Erinevate variantide (kaks – kolm) kaardistamine ja läbitöötamine (kuhu lapsed panna, mis
see maksab, ehituslik pool jne);
2. Avatud ümarlaudade korraldamine (kaasata spetsialiste, kes uue koolikorraldusliku poole
ja arenguga rohkem kursis ja oskavad pakkuda kaasaegseid lahendusi);
3. Viia töögrupi kokkuvõte SOL-i päevakorda;
4. Uurida ümberkorralduste mõju põhikoolile, uurida vastavaid kogemusi mujalt;
5. Oma tee otsimine;
6. Puhta gümnaasiumi eeliste väljaselgitamine – kutsuda rääkima vastava kogemusega
riigigümnaasiumi pooldajaid ja ka oponente;
7. Kvaliteedinäitajate sisulise poole väljaselgitamine ja näitajate võrdlemine (koostöös
Maavalitsusega);
8. Õpetajate töökoormuse prognoos;
9. Analüüsida mõjususe ja tõhususe näitajaid;
10. Riigikoolide finantsnäitajad;
11. Otsuse mõju omavalitsusele ja lapsevanema rahakotile.
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