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Algus: 17.30     Lõpp: 20.00 

Juhatas: Anton Teras 

Protokollis: Maria Neidra 

Võttis osa: 15 liiget 

Puudus: 15 liiget 

 

Vastavalt Saaremaa Vallavalitsuse määruse ”Saaremaa valla koolieelse lasteasutuse, üldharidus-

kooli ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord” § 6 p 3 lõigetele 1 ja 3 

lõppesid volitused ennetähtaegselt järgmistel liikmetel: Priit Lulla, Georg Paomees, Helena Lulla.  

 

Kutsutud: KHK direktor Viljar Aro, Saaremaa valla haridus- ja noorsootööosakonna juhataja 

Urmas Treiel, KHK eripedagoog Maris Rattasepp 

 

 

PÄEVAKORD: 

 

1. Päevakorra kinnitamine   

 

Kuulati: päevakord saadeti hoolekogu liikmetele tutvumiseks e-mailiga. 

 

Otsustati: häältega 16 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut: kinnitada hoolekogu koosoleku päevakord. 

 

 

2. Õpetajate pöördumise arutelu ja hoolekogu seisukoha sõnastamine 

Kuressaare Hariduse Kooli õpetajate pöördumise (lisa 1) seoses Ukraina õpilaste ja nende 

õpetamisega said septembri alguses nii Saaremaa valla kui Hariduse Kooli juhid. Sama 

pöördumine edastati ka hoolekogule. Pöördumisele kirjutas alla 53 õpetajat 74-st. 

 

Kuulati: Sõna sai õppenõukogu esindaja Marju Kirss, kelle sõnul ei ole õpetajate mure seoses 

Ukraina õpilaste õpetamisega eesti keeles kuidagi vähenenud. Endiselt oodatakse valla poolt 

ühtsemat lähenemist kõigis Saaremaa koolides, kus on Ukraina õpilasi. Lisaks maksti kevadel 

lisatasu klassijuhatajatele, kelle klassis ukrainlased olid, aineõpetajad lisatasu ei saanud. 

Vaatamata, et iga UA õpilaste kohta laekub valla eelarvesse 506 eurot kuus. 

 

Kuulati: KHK direktor Viljar Aro soovib ühelt poolt toetada oma õpetajaid, teiselt poolt on koolil 

kohustus tegeleda riigi poliitilise tellimusega. Ministeeriumilt on tulnud suunised jaotada UA 

õpilased võimalikult eraldi, et nende integreerumist soodustada. Samuti on suheldud mitmete teiste 

sarnaste muredega koolijuhtidega, et aeg-ajalt kokku saada, kogemusi jagada. Paljudelt 

ministeeriumi ja HARNO seminaridelt, koolitustelt ja infotundidelt on kõlama jäänud põhimõte – 

üks inimene, üks keel. 

 

Hiljutine artikkel kohalikus lehes on tõstatanud õpetajate hulgas küsimuse, kas Hariduse kooli 

lisandub UA õpilasi? 
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Kuulati: 4.a klassi esindaja Triin Paomees jagas isiklikku kogemust enda kooliajast, kui oli 

Taanis, Bornholmis ühe aasta vahetusõpilane, kuhu läks taani keelt oskamata. Sarnaselt 

ukrainlastele osales ka tema tundides ilma, et keegi oleks tunnimaterjali inglise keelde või mõnda 

teise temale arusaadavasse keelde tõlkinud. Tõsi, õppeainete sisulist poolt väga selgeks ei saanud, 

kuid aasta lõppedes valdas juba taani keelt ning tagasi oma kooli tulles jätkas õpinguid sealt, kus 

lahkudes pooleli jäi. 

 

Küsimus ühelt vanemate esindajalt: Kuidas toimub UA õpilaste hindamine? 

 

Vastas V. Aro: kooliti on erinev, nt Lilleküla gümnaasium esimesel aastal ei hinda. Hariduse 

kooli ainekomisjonide esimeeste koosolekul käis läbi ettepanek alustada hindamisega II trimestril, 

tublimaid soovi korral ka I trimestril. 

 

Kuulati: Saaremaa valla haridus- ja noorsootööosakonna juhataja Urmas Treieli sõnul on tulnud 

kiitus vallale kui ka hallatavatele asutustele seoses ukrainlastega toimetamisele ja antud olukorras 

toimetulemisega nii Sotsiaalministeeriumist ja HTM-st. 

Algselt oli plaan jagada UA õpilased väikestesse koolidesse, siis üsna pea oli selge, et see ei toimi. 

Nt Kärla koolis on juba praegu iga neljas õpilane ukrainlane.  

Kokku on Saaremaa vallas 104 UA õpilast ning 15. augustiks 2022 oli selge, et enamik neist 

plaanivad siia jääda. 

Niiöelda pearaha 506 € iga ukraina õpilase kohta laekus jaanipäevast, millest 75% ehk umbes 

380 € lapse kohta jagatakse koolidele personali- ja muudeks kuludeks (klasside sisseseadmine, 

toiduraha, õppevahendid jms). Reserv jäetakse ka 2023.aastasse, kuna pearaha makstakse 2022.a 

lõpuni.  

 

Urmas Treiel lubas edastada hoolekogule ülevaate Hariduse kooli UA õpilaste rahadest ning lisas, 

et UA õpilasi Hariduse kooli juurde ei tule. 

 

Hoolekogu seisukoht: hoolekogu toetab õpetajate koolipidaja ja hoolekogu poole pöördumist, kui 

koostöös juhtkonnaga sobivaid lahendusi ei leita või need venivad. 

 

 

3. 5.d klassi lastevanemate pöördumise arutelu ja hoolekogu seisukoha sõnastamine 

5.d klassi pöördumine (lisa 2) edastati hoolekogule e-maili teel  

 

Kuulati: 5.d klassi lapsevanem ja ühtlasi hoolekogu liikmena 6.d klassi esindav Elo Paur andis 

lühidalt ülevaate lastevanemate pöördumisest seoses õpetaja Janne Nurmikult 5.d klassi kirjanduse 

tundide ära võtmisest vahetult enne uue õppeaasta algust ja nende tundide õpetaja Rita Ilvesele 

andmisest.  

 

Toimus arutelu. 

 

Hoolekogu seisukoht: hoolekogu võtab saadud info teadmiseks. 

 

 

4. Koolivormi arutelu jätkamine, valiku tegemine kolme kevadise variandi vahel 

Kuulati: koosoleku juhataja Anton Teras võttis päevakorda koolivormi temaatika, millega tehti 

algust juba kevadel. Kolmest valikust jäi edasiseks aruteluks jätkuteemana kaks. 
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5. Ülevaade Kingu tn maja küsitlusest 

Kuulati: eripedagoog Maris Rattasepp andis ülevaate Kingu tn maja küsitlusest õpetajatele ja 

lapsevanematele, kellel soov sellega tutvuda saab Marisega kokku leppida e-posti teel 

maris.rattasepp@hariduse.edu.ee. Kokkuvõte edastatakse elektroonilises vormis koolipidaja 

esindajale Meelis Kaubile.  

 

 

6. Jooksvad küsimused 

 

6.1. Õpilaste arvu suurendamine 6.b, 7.a ja 7.b klassis. 

 

KHK direktor V. Aro pöördus hoolekogu poole nõusoleku saamiseks suurendada õpilaste arvu: 

 

6.1.1.  6.b klassis vastavalt 24-lt õpilaselt 25-le õpilasele klassis  

 

6.1.2. 7.a klassis vastavalt 24-lt õpilaselt 25-le õpilasele klassis  

 

6.1.3. 7.b klassis vastavalt 24-lt õpilaselt 26-le õpilasele klassis 

 

Arutelu käigus otsustati mitte hääletada klasside kaupa ja anti ühehäälselt ilma vastuhäälte ja 

erapooletuteta nõusolek õpilaste arvu suurendamiseks kolmes klassis. 

 

 

6.2. ISIC õpilaspileti hooldustasu 1 euro 

 

Hoolekogu liige 5.b klassi esindaja Terje Bachmann edastas hoolekogule küsimuse, miks ei ole 

kaardi hooldustasu kooli eelarves.  

 

Aastate eest on seda teemat arutatud ja siis oli hoolekogu nõus üleminekuga rahvus-

vahelisele ISIC kaardile, mis andis mitmeid soodustusi, mis kaalusid 1eurose aastatasu üles  . 

 

KHK õppejuht Marek Schapel andis ülevaate ISIC kaardi soodustustest, mis on leitavad aadressil 

https://www.isic.ee/et/pood/ 

 

Lisaks saab õpilaspileti teha maakonna- ja linnaliini ühiskaardiks, registreerides selle 

aadressil https://pilet.ee/viipe/uhiskaart/persod/myisiccard 

 

6.3. Õpilünkade toetusraha 2022/23 kasutamine 

 

Kuulati: KHK direktor V. Aro ütles, et õpilünkade toetusraha on plaanis kasutada nagu 

varasemalt – konsultatsioonideks, õpiabideks.  

 

Kuulati: Saaremaa Vallavalituse esindaja haridusnõunik Meelis Kaubi sõnul on Hariduse kool 

saanud 2022/23 õa toetuse summa 35 647 eurot. 

 

6.4. V. Aro edastas teadmiseks, et kõikidesse klassidesse + õpetajate tuppa paigaldata õhupuhastid, 

mis ruumi otseselt ei ventileeri, kuid peaksid puhastama sealset õhku.  

 

https://www.isic.ee/et/pood/
https://pilet.ee/viipe/uhiskaart/persod/myisiccard
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6.5. Tõstatunud on küsimus seoses hommikuse parkimisega lapsi kooli tuues, parkimiskorraldus – 

kus võib, kus ei või parkida. Kooli juhtkonnal palun täpsustav info lastevanematele panna eKooli 

ja/või kooli kodulehele.  

 

 

7. Jätkuteemad järgmistele koosolekutele, koosoleku lõpp 

7.1. Koolivorm – arutlemiseks jäävad variandid: 

1) 1.–6. klassis kohtustuslik, 7.–9. klass korrektne riietus (smart casual) 

2) 1.–9. klassis kohustuslik 

 

7.2. Ülevaade KiVa 2022 küsitlusest, TORE, VEPA. Võtta päevakorda järgmisel koosolekul. 

 

7.3. Toitlustus koolis –  mure, et toit liiga soolane. Võtta päevakorda järgmisel koosolekul.  

  

7.4. Info kättesaadavus kooli kodulehel – õpilaste toetamine, KiVa meeskond, hoolekogu liikmete 

nimekiri jms. 

 

7.5.  Ülevaade huviharidusest. Võtta päevakorda järgmisel koosolekul. 

 

 

 

       

 

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/  

Anton Teras Maria Neidra 

Kooli toetava organisatsiooni esindaja  Protokollija 

Koosoleku juhataja  

 


