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PÖÖRDUMINE          05. september 2022 

Kuressaare Hariduse kooli 5.D klassi lapsevanematena pöördume Kuressaare Hariduse kooli direktori, 
juhtkonna ja hoolekogu poole palvega võimaldada Janne Nurmikul jätkata 5.D klassi kirjanduse kui 
õppeaine õpetajana. Õpetaja Janne Nurmiku kui kirjanduse aineõpetaja töötamine 5.D klassiga oli teada 5.D 
klassi õpilastele ja vanematele, samuti oli sellekohase korraldusega arvestatud 5.D tunniplaanis ning õpetaja 
Janne Nurmiku tunniplaanis. Samas ei ole 04.09.2022 seisuga Kuressaare Hariduse Kooli 5.D klassi 
tunniplaanis õpetaja Janne Nurmikut märgitud kirjanduse aineõpetajaks.  

Vanematena hindame kõrgelt õpetaja Janne Nurmiku panust meie lastesse järgnevatel põhjustel:  

1. Õpetaja Janne Nurmik suhtub kõikidesse õpilastesse võrdväärselt. 
2. Õpetaja Nurmik leiab sobivad õppemeetodid ka väga keeruliste käitumisharjumuste ja isikuomadustega 
lastega. 
3. Oskab lugema saada ka need õpilased, kellele lugemine valmistab tõrksust. 
4. On rikastanud laste maailma läbi erinevate kultuuriliste elamuste, sh korraldanud teatrite külastusi nii 
Saaremaal, kui Tallinnas.  
5. On avanud lastes oskuse end enesekindlalt väljendada nii suuliselt, kui kirjalikult. Kirjaliku 
eneseväljenduse kohta leiab palju näiteid ka kooli ajakirjast.  
6. Tänu õpetaja Janne Nurmiku empaatiavõimele ja mõistmisele on meie lapsed muutunud enesekindlamaks, 
julgemaks, väljendusrikkamaks.  
7. Õpetaja Nurmik on pannud lapsed armastama näitemängu, luulet. 
8. Inspireerinud ja motiveerinud laste loomingulisust ja see on tema õpetamise aastate jooksul kordades 
kasvanud. 
9. Hindab iga lapse isikupära ja omanäolisust ja julgustab igaühte olema see, kes ta on.  
10. Alates 4-st. klassist julgustas lapsi tundma iseennast läbi rollimängude, suunanud keskenduma 
probleemile lahenduse leidmise. Näiteks -  mida sa teed, kui jääd lifti kinni st millise lahenduse leiad.  
11. On julgustanud lapsi ise organiseerima klassiväliseid üritusi, leidma endi seast nende korraldajaid ja 
ürituse eduka toimimise eest vastutajaid.  
12. Õpetaja Janne eestvedamisel on kooli ja kodu koostöö sujunud stressi ja pingevabalt. Igale murele, 
probleemile leiti koheselt lahendus. 
13. Hindame väga õpetaja diskreetsust, oskusi lahendada keerulisi situatsioone kiiresti ja lastele sobivas 
võtmes.  
14. Õpetaja Nurmik on klassisiseselt eriliselt rakendanud väärtuskasvatust, õpetades üksteist toetama, 
mõistma ja aktsepteerima sellistena, nagu igaüks on.  
15. 5. D klassi õpilastel on 1.-4. klassini koolistress olnud olematu või väga vähesel tasemel.  
16. 5. D klassi õpilastele on antud juba õppeaasta 2022/2023 kohustusliku kirjanduse nimekiri, mille 
lugemist lapsed alustasid suvel.  
Eelnevast lähtuvalt on õpetaja Nurmiku tegevus suurel määral lähtunud ja aidanud kaasa põhikooli- ja 
gümnaasiumiseaduses toodud üldhariduskooli alusväärtuste rakendamisse.  

Seega palume kaaluda täiendavalt võimalusi määrata 5.D klassi kirjanduse aineõpetajaks Janne Nurmik. 
Oleme valmis antud eesmärgi saavutamiseks igakülgseks koostööks.  
Palume meie pöördumisele vastust ja seda esimesel võimalusel lähtuvalt asjaolust, et uus õppeaasta on 
alanud ja võimalikult peatse lahenduse leidmine on kõigi seotud osapoolte huvides.   

Lugupidamisega,  

5. D klassi lapsevanemad  


