
 

  

                                                                                                                                                                                 

KURESSAARE HARIDUSE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU 

PROTOKOLL 

 

 
Kuressaare, GoSpa hotelli konverentsi saal     14. detsember 2022 nr 3 

  

    

Algus: 17.30     Lõpp: 19.15 

 

Juhatas: Viljar Aro,  aseesimees Elo Paur 

 

Protokollis: Maria Neidra 

 

Võtsid osa: Hanna Saar, Armand Tamm, Rity Sepp, Erica Lucia Huda, Riho Õun, Karin Närep, 

Triinu Putnik, Terje Bachmann, Kaidi Torn, Valmar Voolaid, Katrin Koppel, Anni Haandi, Elo 

Paur, Piret Kuldsaar, Margus Vaher, Eve Mägi, Krista Mägi, Irena Sink, Karola Kuldsaar (asendas 

õpilaste esindajat Neidi Sink’i), Meelis Kaubi 

 

Puudus: Rainer Paenurk, Piret Hiie-Kivi (teatatud), Anne Lind, Natali Leiten, Mele Pesti, Annela 

Näälik (teatatud), Priit Pihel, Triin Paomees (teatatud), Kristel Koovisk (teatatud), Maris Rattasepp, 

Marju Kirss, Lenna Koovisk (teatatud) 

 

Kutsutud: Saaremaa valla ehitus- ja planeeringuosakonna ehitusinsener Mehis Kallas, KHK 

haldusjuht Aado Haandi, KHK õppejuht Marek Schapel, KHK sotsaalpedagoog Inga Teär, KHK 

huvjuht Arti Allmägi 

 

 

PÄEVAKORD: 

 

 

1. Päevakorra kinnitamine   

 

Kuulati: päevakord saadeti hoolekogu liikmetele eelnevalt tutvumiseks e-mailiga ning tutvustati 

veelkord ka koosolekul. 

 

Otsustati: häältega 20 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut: kinnitada hoolekogu koosoleku päevakord. 

 

 

2. Kooliremondi hetkeseisust ja tulevikust 

 

Kuulati:  Saaremaa valla ehitus- ja planeeringuosakonna ehitusinsener Mehis Kallas andis ülevaate 

kooliremondi hetkeseisust.  

 

Uus hange Kuressaare Hariduse Kooli rekonstrueerimiseks on üleval. Pakkumuste esitamise tähtaeg 

23. jaanuar 2023.  

 

Koolimaja on koosoleku toimumise hetkeks ilmastikukindel, küte. Maja kütet jälgib kooli 

haldusjuht Aado Haandi. Ruumides lammutustöid enam teha ei ole vaja. 

 



 

Lisaks ehitushankele on ka kolm väiksemat hanget: 1) klassimööbel, 2) seadmed ja 3) 

kodundusklassi mööbli. Seadmeid on võimalik ladustada Stokkeris, kõik muud ladustatakse kooli 

võimlas, kus võetakse ehitustööd ette viimasena.  

 

Hanke õnnestumise korral on plaan, et õppeblokk on valmis 1. septembriks 2023, aula ja võimla 

2023 septembri lõpuks.  

 

Valmimistähtajad on alates lepingu sõlmimisest. Ehitusgraafikutes on lähtutud ehitajate esitatud 

andmetest ning lisaks on arvestatud umbes 1 kuu reservi.  

 

Ettepanek: KHK haldusjuht Aado Haandi tegi hoolekogule ettepaneku juhul, kui peaks juhtuma, et 

koolimaja ehitushange vaidlustatakse, võiks ka hoolekogu sõna võtta. 

 

Ettepanek: hoolekogu liikme ettepanek tõrgete/vaiete puhul anda eelisjärjekorras märku ka 

hoolekogu liikmetele.  

Õpilasesinduse esindaja sõnul soovivad ka õpilased samuti teada, mis seoses koolimaja ehitusega 

toimub. Õpilastele saab vastava info edasta näiteks õpilasesinduse kaudu.  

 

 

3. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine 

 

Kuulati: Direktor Viljar Aro selgitas hoolekogu liikmetele, et tavaliselt on ette kokku lepitud kes 

hoolekogu esimeheks saab ning ta on ka telefoni teel suhelnud umbes viie inimesega, kes erinevatel 

põhjustel on ettepaneku tagasi lükanud. Varasemalt ei ole valitud hoolekogu aseesimeest, ent sel 

aastal valitakse ka aseesimees. 

Hoolekogu liikmed esitasid hoolekogu esimehe kandidaatideks: Kristel Koovisk, Triinu Putnik, 

Karin Närep, Piret Hiie-Kivi, Annela Näälik, Hanna Saar, Armand Tamm, Elo Paur. 

 

Eelnimetatud kandidaatidest andsid nõusoleku enda esimeheks valimiseks: Annela Näälik, Armand 

Tamm, Elo Paur. 

 

Lepiti kokku, et enim hääli saanud kandidaadist saab hoolekogu esimees ning häälte arvult teise 

koha saanud kandidaadist saab hoolekogu aseesimees. Hääled jagunesid kolme kandidaadi vahel 

järgmiselt: 

 

• Annela Näälik  16 poolt häält 

• Armand Tamm  1 poolt häält 

• Elo Paur   2 poolt häält 

 

OTSUSTATI: 16 poolt häälega valida hoolekogu esimeheks Annela Näälik ning 2 poolt häälega 

valida hoolekogu aseesimeheks Elo Paur. 

 

 

4. Ülevaade I trimestri tulemustest 

 

Kuulati: Aruanne saadeti hoolekogu liikmetele meili teel. KHK õppejuht Marek Schapel teeb 

lühiülevaate 1. trimestri õppetööst. Võrreldes eelmise õppeaastaga on laste arv kasvanud, 

võlgnevuste % langenud. On paremaks läinud. Antud õppetöö aruanne ei ole seotud ukrainlastega. 

 

Toimus arutelu seoses hindamissüsteemiga, kas sporti, kunsti jm oskusaineid endiselt hinnata 

arvestatud/mittearvestatud või minna tagasi numbrilise hindamise juurde. 

 



 

Ettepanek: võtta hindamissüsteem teemaks mõnel järgmisel koosolekul. 

 

Kuulati: Marek Schapel soovitas huvi korral uuest järelevastamise süsteemist lugeda kooli 

ajakirjast Haridusvaat. Küsimsute korral võib pöörduda õppejuht Marek Schapeli poole. 

 

Toodi välja see, et aegu järeltöödeks on vähe, lisaks võiks olla ka paindlikkus, kui laps teeb kahte 

tööd järgi ning on pannud aegadeks nt 13.10 ja 13.50, aga saab esimese töö kiiremini tehtud võiks 

kohe ka järgmise töö ära teha.  

 

Toodi välja ka see, et lapsed ei saa oma töid tagasi. Õpilane peab saama oma töö tagasi, kui seda 

pole tehtud, tuleb koheselt Marekule teada anda. 

 

5. Ülevaade KiVa 2022 küsitlusest 

 

Kuulati: sotsiaalpedagoog Inga Teär andis ülevaate KiVa küsitlusest, kus tulemused siis kajastavad 

tegelikult eelmise nn lennu tulemusi, 7. Klass on täna 8. Klass. Küsitlusi ei saa laiemale ringile 

laiali saata, kuna see on konfidentsiaalne. 

Hoolekogu liikmetele saadeti eelnevalt meilile KiVa, VePa, ToRe tutvustav info. Küsitlused viidi 

läbi veebikeskkonnas, kooli klassiruumides. 

 

Küsimus hoolekogu liikmelt: Kas KiVa toimib ning kas võiks sellega jätkata? Või mõelda mõnele 

teisele programmile? 

 

Kuulati: Inga Teäri sõnul on pigem näha õpetajate väsimuse märke, kuid on üks väheseid 

võimalusi kiusamise teemaga tegeleda lasteaiast kuni põhikooli lõpuni süstemaatiliselt. Võiks olla 

nii KiVa kui VEPA. KiVa läbi põhikooli, VEPA 1.-4. klassis. Küsimusi saab esitada nii juhtkonnale 

kui ka Ingale otse inga.tear@hariduse.edu.ee  

Kuulati: Õpilasesindus sooviks ka kaasatud olla kiusamise teemalistel koolitustel, et olla vajadusel 

abiks kaasõpilastele ja suurendada teadlikkust kiusamisel ala, sest täna kui nende poole 

pöördutakse, siis nad saavad ainult spetsialisti poole suunata. 

 

Ettepanek: Kaasata õpilasesinduse üks liige KiVa koolitustele.  

 

Kuulati: Inga Teär arvas, et see on hea mõte ja uurib millised võimalused on õpilasesinduse liikme 

kaasamisele KiVa koolitustele. 

 

 

6. Ülevaade huviharidusest 

 

Kuulati: KHK huvijuht Arti Allmägi andis ülevaate kooli huviharidusest. Vahepeal läbi viidud 

küsitluse kokkuvõte edastati hoolekogu liikmetele meili teel: veerand õpilastest ei osale 

ringitegevuses erinevatel põhjustel. Eesmärk on “igale lapsele vähemalt üks huviring” see aitab 

lapsel rohkem vaba aega sisustada ning hiljem õpetab ka aega planeerima. 

Seoses tuleviku väljavaadetega on tekkinud plaan laiendada huvikooli nö teaduskoolina ja sisse tuua 

ka tasulisi ringe. 

Hetkel, Upa pinnal, ei ole jätkatud nende ringidega mida on läbi viinud oma õpetajad, nt. kunstiring, 

kuna õpetajad ei soovi materjale edasi-tagasi tassida. 

Lisaks oodatakse hoolekogu poolt abi ka leidmaks motiveeritud ringijuhendajaid. Kui keegi teab 

kes võiks olla mõne ringi vedaja, siis Artile märku anda arti.allmagi@hariduse.edu.ee 

 

 

mailto:inga.tear@hariduse.edu.ee
mailto:arti.allmagi@hariduse.edu.ee


 

Hoolekogule pakkus antud mõte huvi ning leiti, et sellega võiks edasi minna – koguda mõtteid ja 

konkreetsemaid plaanid paika panna. 

Kuulati: Marek Schapeli edastatud kooli arenguideede küsitlus said oodatust vähem tagasisidet, 

oodati 50 ettepanekut, aga laekus 15, mistõttu küsitluse ajakava muudeti järgmiselt:  

 

Väljavõte Marek Schapeli e-mailist: 

 

Küsitluse ajakavas on toimunud väikesed muudatused. 

 

1. voor - kõikidelt vastajatelt üks soov selleks õppeaastaks ja üks soov tulevikuks (info mitteleidmise 

tõttu on 1. voor pikendatud 19. detsembrini); 

2. voor (21. - 28. detsember) - vastajad valivad mõlemast ühe soovi ja tekib pingerida; 

3. voor (29. detsember - 4. jaanuar) - vastajad valivad pingerea esiotsast omale teemad/rühmad, 

kus ollakse valmis osalema; 

4. voor - töörühmade töö ja soovide ellu viimine. 

 

Hoolekogu liikmed jagavad küsitluse vajalikkust oma klassides ning paluvad vanematel teha 

ettepanekuid kooli arenguteks. Tähtaeg on 19.12 k.a. 

 

 

7. Toitlustamisest ja nutitelefonide kasutamisest.  

 

Kuulati: KHK söökla juhataja Marliin Haamer edastas hoolekogule meili teel ülevaate kooli 

sööklas toimuvast. 

 

Kuulati: KHK direktor Viljar Aro võttis teemaks ja edaspidiseks aruteluks nutitelefonide 

kasutamise koolis.  Kas peaks keelama/piirama? Kuidas? Kas hoolekogul on ideid? Võiks mõelda 

alates sügisest, kui üldse!? Bussides tehtavast nutikeelust olid teadlikud klassijuhatajad varasemalt. 

Õpilasesindus tõi välja, et neid ei kaasatud bussi nutikeelu kehtestamise arutelusse, ning 

edaspidi sooviksid nad olla selliste teemade juures rohkem kaasatud. 

 

 

8. Järgmised koosolekud mis on hetkel planeeritud kooli üldtööplaani, ent vastavalt 

Saaremaa valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli hoolekogu 

moodustamise kord ja hoolekogu töökorrale võib hoolekogu esimees koosoleku ka ise kokku 

kutsuda teatades sellest kirjalikult ette 10 tööpäeva, koos aja, koha ja päevakavaga. 

 

Erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorrast teavitab kokkukutsuja ette 

vähemalt 3 tööpäeva. 

 

 

 

• 27. märts 2023 

• 29. mai 2023 

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/  

Elo Paur       Maria Neidra 

Hoolekogu aseesimees     Protokollija 

       



 

         

 


