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HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Kuressaare 23. mai 2022 nr 4

Algus: 17.30 lõpp: 19.15
Juhatas: Anton Teras
Protokollis: Maria Neidra
Võtsid osa:  Riho Õun, Piret  Hiie-Kivi, Mele Pesti,  Annela Näälik,  Velve Lepp, Triin Paomees,
Kristel  Koovisk, Karin Närep, Terje Bachmann, Kaidi Torn, Katrin Koppel,  Anni Haandi, Piret
Kuldsaar,  Eve  Mägi,  Krista  Mägi  –  vanemate  esindajad,  Priit  Lulla  -   vanemate  ja  huvikooli
vanemate  esindaja,  Anton  Teras  –  vanemate  ja  kooli  toetava  organisatsiooni  esindaja,  Kätlin
Hommik, Marju Kirss – õppenõukogu esindajad,  Irena Sink – huvikooli  õppenõukogu esindaja,
Georg Paomees – õpilaste esindaja, Helena Lulla – huvikooli õpilaste esindaja,  Meelis Kaubi –
Saaremaa Vallavalitsuse esindaja, Maria Neidra - protokollija
Puudusid: Kirsi Kivi,  Anne Lind, Natalija  Leiten,  Kätlin Medri,  Triinu Putnik,  Raul Vinni, Elo
Paur, Kristi Kirss

Külalised: KHK direktor Viljar Aro

PÄEVAKORD:

1. Päevakorra täiendamise ettepanekud, kinnitamine - Anton Teras

2. Hoolekogu moodustamise korrale arvamuse andmine - Viljar Aro

3. Kiusamisest ja KIVA abist läbi kooliaastate. Kodu kasvatab, - ÕE
    kool õpetab

4. Arutelu koolivormist ja vahetusjalatsitest, kodukorra täiendamine - Viljar Aro, ÕE

5. Lastevanemate ja kooli suhtluskanalid, -ajad ja -viisid, kodukorra - Anton Teras
    täiendamine

6. Ülevaade õpilünkade tasandamise plaanist ja senistest tulemustest - Viljar Aro

7. Juhtkonna fookus ja personalipoliitika Hariduse Koolis järgmistel - Viljar Aro
    aastatel

8. Jooksvad küsimused

9. Jätkuteemad septembri koosolekule ja koosoleku lõpp - Anton Teras
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1. Päevakorra kinnitamine  

Kuulati: päevakord saadeti hoolekogu liikmetele tutvumiseks e-mailiga.

Otsustati: häältega 22 poolt, 0 vastu, 2 erapooletut: kinnitada hoolekogu koosoleku päevakord.

2. Hoolekogu moodustamise korral arvamuse andmine

Kuulati:  Kuressaare  Hariduse  Kooli  direktor  Viljar  Aro  edastas  hoolekogu  esimehele  Anton
Terasele hoolekogu moodustamise korra, mida hoolekogu esimees koosolekul hoolekogu liikmetele
tutvustas. Hoolekogu  moodustamise  kord  edastatakse  hoolekogu  liikmetele  e-mailiga  protokolli
lisana.

Toimus arutelu.

Otsustati: häältega 22 pool, 0 vastu, 2 erapooletut nõustuda hoolekogu moodustamise korraga. 

3. Kiusamisest ja KiVa abist läbi kooliaastate. Kodu kasvatab, kool õpetab.

Kuulati:  sõna said õpilaste esindajad Georg Paomees ja Helena Lulla,  kellel  kiusamisega suurt
kokkupuudet  olnud ei  ole.  Vahetati  enda  kogemusi  ja  kaasõpilastega  arutlusele  tulnud mõtteid.
Õpilasesinduses  ilmnes,  et  õpilased  pigem  usaldavad  omavanuseid  või  veidi  vanemaid
kaasõpilasi/sõpru kui, et julgevad pöörduda enda muredega õpetajate poole. 

Ettepanek: KiVa asemel või lisaks sellele võiks praktiseerida ka programmi TORE.

Kuulati:  direktor Viljar Aro sõnul on TORE programm koolis töös olnud, kuid ei leidnud suurt
toetajaskonda ning ei leitud ka õpilasi, kes sooviksid tegeleda antud programmiga.

Kuulati: mitmetelt lastevanematelt samuti tagasiside, et lisaks KiVale võiks kasutusel olla ka mõni
teine programm.

Ettepanek: kutsuda  järgmisele  koosolekule  septembris  KHK  sotsiaalpedagoog  Inga  Teär,  kes
tutvustaks hoolekogu liikmetele KiVa, TORE ja VEPAt.

4.  Arutelu koolivormist ja vahetusjalatsitest, kodukorra täiendamine

Kuulati:  direktor  Viljar  Aro tõi  hoolekogu liikmetele  näitamiseks  kaasa KHK uue koolivormi,
mida kõik said oma silmaga vaadata ja katsuda, näha ära kujunduse. Koosoleku toimumise ajaks ei
olnud valmis kooli värvides ja logoga pomber jakki (oli näidis toode). Hetkel kehtiva kodukorra
alusel on koolivorm kohustuslik 1.-6. klassi, 7.-9. klassi õpilased peavad kandma korrektset riietust.
Uus koolivorm on töös ning uus tellimiskeskkond avatud.  Täpsemat  info saab kooli  kodulehelt
rubriigist Elu koolis -> Koolivorm.
Vahetusjalatsite nõue linna naastes kodukorras juba olemas. Muret tekitab kuidas kontrollida?

Kuulati: Õpilaste esindajate Helena Lulla arvab, et koolivorm peaks olema 9. klassi lõpuni kõigil
ühtemoodi. Georg Paomees, aga, et hea oleks jätkata nii nagu praegune kodukord ette näeb. 

Toimus arutelu.
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Kuulati: 2.d klassi esindaja Mele Pesti sõnul oli lapsevanematel ootus, et koolivorm muutub, just
materjali osas. Esmapilgul tundub justkui materjal oleks endine, mis ajab sügelema, ei hoia vormi
jne.
Kuulati: 5.b klassi esindaja Terje Bachmannil on lapsevanemana olnud kogemusi erinevate koolide
koolivormidega,  sh  nüüd KHK koolivormiga  ning  tema sõnul  ei  ole  siiani  olnud  ühtegi  halba
kogemust, kus koolivorm oleks pesus vormi muutnud jms juhtunud. Lisaks võiks särkidele jääda
värvivalik. 
Kuulati: 4.d klassi  esindaja  Karin Närep lisas,  et  koolivormil  võiks olla  lisaks  ka mõni  põnev
koolivärvides muster.

Ettepanek: õpilaste  esindaja  Georg  Paomees  tegi  ettepaneku  teha  fotod,  sarnaselt  Saaremaa
Gümnaasiumis tehtule, riietusest, mis on koolis õige, mis vale, st mida soovitakse koolis riietusena
näha, kui ei kanta koolivormi.

Kuulati: direktor  Viljar  Aro  edastas  infot,  et  õpetaja  Jaanika  Kasel  on  kavas  teha  õpilastele
kunstitundides õpilastele esitlused moest, korrektsest riietusest, riietumisetiketist. 

Arvamusi koolivormi kandmise ja selle kohustuslikuks tegemise osas erinevates kooliastmetes oli
hoolekogu  liikmete  seas  mitmeid.  Peamiselt  oldi  arvamusel,  et  koolivorm  võiks  olla,  kuid
edaspidiseks aruteluks jäi, kas :

1) 1.-4. klassis, lisaks võiks õpetaja olla eeskujuks, st kanda samuti koolivormi või mingit osa
sellest, nt vesti;

2) 1.-6. klassis, 7.-9. klass korrektne riietus, smart casual;
3) 1.-9. klassis

Koolivormi temaatika arutlusele võtta järgmisel koosolekul.

5.  Lastevanemate ja kooli suhtluskanalid, -ajad ja -viisid, kodukorra täiendamine

Kuulati:  hoolekogu  esimees  Anton  Teras  võttis  koosolekul  teemaks  lastevanemate  ja  kooli
suhtluskanalid, -ajad ja -viisid ning kas on vajadus see sõnastada ka kooli kodukorras. 

Toimus arutelu. 

Ettepanek: õpetajad/klassijuhatajad lepivad suhtluskanalid, -ajad ja -viisid lastevanematega kokku
klassikoosolekutel. Lastevanematel tuleb arvestada ka õpetajate tööaega.

6.  Ülevaade õpilünkade tasandamise plaanist ja senistest tulemustest

Kuulati: direktor Viljar Aro sõnul 2021/22 õa rahadest 100% kasutatud, lisaks umbes 2000 eurot
ka  järgmise  õppeaasta  rahadest.  Käesoleva  õppeaasta  rahade  kasutamise  võimalused  on  olnud
laiemad. Järgmise õppeaasta õpilünkade tasandamise rahad mõeldud ainult õpetajate palkadeks.

7. Juhtkonna fookus ja personalipoliitika Hariduse Koolis järgmistel aastatel

Kuulati: direktor Viljar Aro andis edasi juhtkonna liikmete mõtted seoses järgmiste aastatega 
Hariduse Koolis. 
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 Õppejuht Marek Schapel – õppetöö sujuvus, ettevõtlusõpetuse rakendamine (vajalik ka 
õppekava muudatus), loovtööde tegemine 8. klassis.

 Haldusjuht Aado Haandi – linna maja ehitus ja kõik sellega seonduv
 Huvijuht Arti Allmägi – töötada ja näha vaeva selle nimel, et hoida elus midagigi, mis on 

olnud. Eesmärgiks endiselt „Igal õpilasel vähemalt 1 huviring”

Pedagoogide ja teenistujate tööpakkumised kohalikus lehes ja kooli kodulehel. Suur osa 
kuulutustest formaalsetel põhjustel -> tähtajaline leping -> lepingu lõppedes avaliku konkursi 
korraldamine kohustuslik.

Kuulati: direktor Viljar Aro edastas hoolekogu esimehele Anton Terasele kavandi päevakavast 
linna naastes. 

Toimus arutelu.

Ettepanek: tehtid ettepanek vallavalitsuse esindajale Meelis Kaubile mõelda kas ja kuidas 
ühtlustada üle Saaremaa koolipäeva algusaega, et lapsed jõuaksid linna huviringidesse.

Kavand päevakavast edastatakse hoolekogu liikmetele e-mailiga protokolli lisana.

8. Jooksvad küsimused

8.1. Intervjuu juhtkonna, õpetajate ja õpilastega, lastevanematega

Hoolekogu esimees Anton Teras edastab intervjuu küsimustiku hoolekogule.

8.2. Koolipäevik

Kuulati:  direktor  Viljar  Aro  teavitas  hoolekogu  koolipäeviku  hinnast  (3,80  eurot).  Hind  on
eelnevatest  aastatest  kallim,  kuna  päevikud  tellitakse  1.-4.  klassi  õpilastele  ja  kogused  on
eelnevatest tellimusmahtudest väiksemad. 

Otsustati: häältega 22 pool, 0 vastu, 2 erapooletut nõustuda koolipäevikute tellimisega 1.-4.klassi
õpilastele hinnaga 3,80€/tk.

8.3. Ukrainlased Hariduse Koolis

Kuulati:  õppenõukogu esindaja Marju Kirss tundis huvi, mis saab sügisel ukrainlastest Hariduse
Koolis – kas jätkavad, hakkavad õppima eesti keeles.

Kuulati:  direktor  Viljar  Aro  info  kohaselt  umbes  pooled  praegu  KHKs  õppivad  ukrainlased
soovivad  sügisel  jätkata.  Ukraina  lapsed  sobitatakse  õpetajatele  tunduvasse  sobivasse  klassi.
Õppeaineti on nende tasemed väga erinevad. Sügisest on nad võrdväärsed eesti õpilastega.

8.4. V. Aro täpsustas, et hoolekogu tagasiside vastustes palus kooli juhtkond mõnede küsimuste 
puhul täpsustusi. Seega kui keegi soovib, saab enda küsimuse juhtkonnale uuesti edastada. 

9.  Jätkuteemad septembri koosolekule ja koosoleku lõpp

9.1. Jätkuteemad
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9.1.1. KiVa, TORE, VEPA – sotsiaalpedagoog Inga Teär
9.1.2. Koolivorm
9.1.3. Päevakava linna naastes

Järgmine koosolek toimub 19.   septembril   2022 kell 17.30  . Toimumiskoht täpsustamisel.

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/
Anton Teras Maria Neidra
Hoolekogu esimees Protokollija


