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HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Kuressaare 6. detsember 2021 nr 2

Algus: 17.30  lõpp: 19.00

Kuressaare Hariduse Kooli hoolekogu  on 32-liikmeline (P. Hiie-Kivi  esindab 1.d ja 3.d ning K. 
Koovisk esindab 4.b ja 7.a)

Juhatas: Viljar Aro ja Anton Teras
Protokollis: Maria Neidra
Võtsid osa: 23 liiget
Puudusid: 7 liiget, sh 3 põhjusega

Külalised: õppejuht Marek Schapel

PÄEVAKORD:

1. Päevakorra kinnitamine

2. Hoolekogu esimehe valimine

3. Ülevaade 1. trimestri õppetööst ja - Marek Schapel
    puudumistest

4. Kõikvõimalikud infod olnust, hetkeseisust - Viljar Aro
    ning küsimused ja ettepanekud edasise kohta 

1. Päevakorra kinnitamine  

Kuulati: direktor Viljar Aro tutvustab hoolekogu päevakorda.

Otsustati: häältega 23 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut: kinnitada hoolekogu koosoleku päevakord.

2. Hoolekogu esimehe valimine

Kuulati: Paar hoolekogu liiget pakkusid välja valida hoolekogu esimeheks Anton Teras. Kuna teisi
ettepanekuid  ei  tulnud,  tegi direktor  Viljar  Aro  uuele  hoolekogu  koosseisule  ettepaneku  valida
hoolekogu esimeheks Anton Teras, kes oli ka 2020/2021 õa hoolekogu esimees. 

Toimus arutelu.

Otsustati: häältega 23 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu: valida hoolekogu esimeheks Anton Teras.
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3. Ülevaade 1. trimestri õppetööst ja puudumistest

Kuulati:  õppejuht Marek Schapel teeb lühiülevaate 1. trimestri õppetööst ja puudumistest. Selgus,
et õppeedukuses on tagasiminek, võlglasi on rohkem, kui eelmisel õppeaastal, mistõttu ka autahvlile
kantavate  ja  kiitust  saavate  õpilaste  arv  on  vähenenud.  Selle  põhjuseks  võib  olla  distantsõpe.
Aruande saavad hoolekogu liikmed koos protokolliga meili teel.

4. Kõikvõimalikud infod olnust, hetkeseisust ning küsimused ja ettepanekud edasise kohta

Kuulati: direktor  Viljar  Aro  tõstatas  teema  seoses  e-sigarettide  ja  alkoholi  tarbimisega  koolis.
Lisaks  on  murekohaks  koolivara  lõhkumine,  mis  on  seotud  erinevate  TikToki  videote
postitamisega. 

Ettepanek: hoolekogu liikmetel enda klassi lapsevanematele info edasi anda ja paluda lastega sellel
teemal vestelda. 

Kuulati: Hoolekogu  liikmel  Mele  Pestil  tekkis  küsimused  seoses  hoolekogu  ülesannetega  ja
töökorraga.  Hoolekogu  esimees  Anton  Teras  lubas  hoolekogu  liikmetele  jagada  22.  novembril
toimunud  koolituse  „Haridusasutuse  hoolekogude  õiguslikud  alused  ja  nende  töö“ materjale.
Materjalid saadetakse hoolekogu liikmetele meili teel koos protokolliga. 

Kuulati: 5.b  klassi  esindaja  Terje  Bachmanni  mure  seoses  õpilaste  suusatamisega  ja
konsultatsioonide aegadega. 

Toimus arutelu. 

Direktor Viljar Aro sõnul suusatamise teemaga tegeletakse ning mõeldakse ja vaadatakse ilmaolude
põhjal, kas tehakse suusarajad sisse veel enne jõule või lume olemasolul alates jaanuarist. Suuskade
hoiustamiseks tuleb kooli juurde tuua ilmselt veel lisa soojak. 

Õppejuht Marek Schapel puudatab konsultatsioonide teemat. Kooli kodulehel on olemas õpetajate
konsultatsiooni ajad. Juhul, kui õpetajal konsultatsiooni aega ei ole märgitud, toimub konsultatsioon
kokkuleppel õpetajaga.

Kuulati: huvikooli  õppenõukogu  esindaja  Irena  Singi  sõnul  on  probleemiks  tundide  algusajad
algklassidel. Algklasside tunnid algavad kõige varem, so 8.25, II kooliastmel 8.45 ja III kooliastmel
9.25,  mis  tähendab,  et  vanematest  kooliastmetest  kooli  varem saabuvad  õpilased  segavad  juba
varem  alanud  tunde,  koridorides  on  lärm  jms.  Tõstatus  küsimus,  kas  aitaks,  kui  klassid
ümberkorraldada selliselt, et iga kooliaste oleks maja eraldi osades?

Toimus arutelu.

Tõstatus koolivormi (1-9. kl) ja koolisõrmuse teema. 

Kuulati: direktor Viljar Aro sõnul võtab õpetaja Jaanika Kask koolivormi teema töösse jaanuaris.
Tutvutakse uute pakkujate ja materjalidega. Idee tasandil on lõpusõrmuse tegemine 9. klassidele. 
 
Toimus arutelu.

Mõtiskleda ka koolivormi kasutamisest Kingu majas. Koolivormi kandmisega ollakse rohkem nõus
1.-4. klassis, vanemates klassides õpilased koolivormi väga kanda ei taha. Võtta teema arutlusele
järgmisel koosolekul.
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Kuulati: 2.d klassis mureks kodutoidu kooli kaasa võtmine. Koduse toidu asemel on lastel kaasas
rämpstoit (krõpsud jmt). 

Toimus arutelu.

Hoolekogu liikme Kätlin Hommiku sõnul, kui kooli menüüs on midagi, mida laps ei söö/ei saa süüa
laktoosi-, gluteeni- jm talumatuse tõttu, on klassijuhataja lubanud õpilastel võtta kodust toidu kaasa,
tingimusel,  et  toit  on tervislik  ja  sellel  on ka  toiteväärtus.  Hoolekogu liige  Irena Sink lisas,  et
sööklaga on võimalik kokku leppida, et lapsele tehakse laktoosi- ja gluteenitalumatuse korral eraldi
toit.

Kuulati: direktor Viljar Aro andis teada, et Kuressaare Hariduse Kooli ehitusleping allkirjastati 11. 
novembril 2021 ja lepingu järgi peaks ehitustööd aega võtma 12 kuud.

Lisaks on eelmise koosseisu hoolekogu koosolekust üleval päevikute teema. 

Väljavõte 20. septembri 2021 hoolekogu protokollist nr 1:

6.1. Päevikute kohustus 1.-9. kl kooli kodukorras

21.05.2020 hoolekogu ettepanek ”Otsustati: häältega 32 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut jätkata 
paberpäevikute kasutamist 1.-4. klassini. ”
Märtsis 2021 hoolekogule esitatud kodukorras punkt 17.8.  ”Kõik 1. – 9. klassi õpilased ostavad 
õppeaasta alguseks õpilaspäeviku. Õpilasel on õpilaspäeviku kaasas kandmise ja täitmise kohustus 
õppeaasta algusest (01.09) kuni suvevaheaja alguseni. 

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/
Anton Teras Maria Neidra
Juhataja Protokollija


