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HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 
 

Kuressaare         20. september 2021 nr 1 

        

 

Algus: 17.30  lõpp: 19.20 

 

Kuressaare Hariduse Kooli (endine SÜG) hoolekogu  on 37-liikmeline (A.Teras  esindab 9.b ja endine 

12.ab ning K. Medri esindab 3.b ja 5.b) 

 

Juhatas: Anton Teras 

Protokollis: Maria Neidra 

Võtsid osa: 19 liiget (nimekiri lisatud) 

Puudusid: 18 liiget sh 14 põhjusega  

 

Koosolekule kutsuti 2020/2021 õa koosseis 

 

Külalised: kooli direktor Viljar Aro, Saaremaa Gümnaasiumi direktor Ivo Visak, Saaremaa valla 

haridus- ja noorsootöö osakonna juhataja Urmas Treiel 

 

 

PÄEVAKORD: 

 

1. Päevakorra kinnitamine (5 min)     - Anton Teras 

2. Jalutuskäik koolimajas ja ülevaade     - Ivo Visak 

    Saaremaa Gümnaasiumist (15min) 

3. Ülevaade esimestest koolinädalatest (20 min)   - Viljar Aro 

4. Lastevanemate tagasiside esimestest koolinädalatest (30min) - Anton Teras 

5. Jooksvad küsimused, järgmiste koosolekute    - Anton Teras 

    ajad ja kohad (10min) 

6. Jätkuteemad järgmisele koosolekule     - Anton Teras 

    ja koosoleku lõpp (5min) 

 

1. Päevakorra kinnitamine  

 

Kuulati: hoolekogu esimees Anton Teras tutvustab hoolekogu päevakorda. 

 

Otsustati: häältega 19 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut: kinnitada hoolekogu koosoleku päevakord. 

 

 

2. Jalutuskäik Saaremaa Gümnaasiumis 

 

2.1.  Saaremaa Gümnaasiumi direktor Ivo Visak tutvustas uut riigigümnaasiumi. 
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3. Ülevaade esimestest koolinädalatest 

 

Kuulati: Kuressaare Hariduse Kooli direktor Viljar Aro andis ülevaate kooli personali tagasisidest esimeste koolinädalate kohta Upal, millele 

lisandusid nii kooli kui koolipidaja ettepanekud parendamise osas. 

 

KOOLI PERSONALI TAGASISIDE ESIMESTEST KOOLINÄDALATEST UPAL 

 

Hästi on: 

1. õpilaste koolis söömine  

2. õpetajad on rahul koolis söömisega – õpilastele on söögikoha valik vaba 

3. liikumisvabadus õuealal 

4. maakonna liinide bussijuhid on hoolivad ja toovad lapsed koolimaja juurde (pööravad UPA-le sisse) 

5. vaatamata kraanikausside vähesusele saadakse hästi käed pestud, kunstitunnid peetud, joogivett jmt 

6. vaktsineerituid on palju ja see suurendab turvalisust 

7. direktsioonil 4 korda parem infoväli tänu väikesele ühisele kabinetile 

8. koolijuht pole murekirju saanud 

 

Parendamist vajab: Kooli ja pidaja ettepanekud 

• 1-3 klasside tundide alguseks kell 8:25 on paljud 8:45 alustavad 4-6 juba 

kohal ja segavad 1-3 tunde. Kuidas saaks koos alustada klassid 1-6 ? See 

aitaks  huviringidesse paremini jõuda; 

Bussitranspordi tõttu peame tundide algusi hajutama. Pidaja – tundide alguse 

hajutamine on tingitud transpordi võimekusest.  Kas panna kaks bussi päev 

läbi sõitma ja tekitada paindlik-tihe graafik või  panna 6 bussi kaks-kolm 

korda päevas sõitma  ja seda  palju kallima maksumusega. 

• bussiliiklus uute ja suurte bussidega üks buss on kohal, teist ootame ja siis nädala pärast vajadusel kohendame 

graafikuid 

• õpilaste käitumine bussides ja kooli – tere-head aega, ei võta bussidest 

haamreid jmt 

Ei ole seotud UPA hoonega. Kool - koostame käitumisreeglistiku, räägime 

koolis ja kodus 

• ruumide tugev kaja – klassid ja üldruumid, trepid. Vaikset kohta pole kusagil võimalik helisummutusplaatide lakke liimimine. Kool selgitab kriitilisemad 

ruumid ja pidaja korraldab lahenduse paari esimese ruumiga, et selgitada 

efektiivsus.  

• õpetajate suutlikus kanda e-kooli jooksvalt puudumisi ja kodutöid Kool - paberpäevikud võimaldavad kohest kirjapanekut 

• WC-kultuur eriti poistel ja probleemid pissuaaride vee laskmisega Kool - jälgime, räägime nii koolis kui kodus 

• Hariduse Kooli koduleht ja Hariduse Kooli ajaleht Kool - koduleht tegemisel, seni kogu info vanal olemas 

• järeleaitamise tundide süsteem Kool - nii kokkuleppeliselt kui plaaniliselt, plaan veel kujunemisjärgus. 

Riigieelarvest vahendid eraldatud õpilünkade tasandamiseks. 

• internetiühenduse kiirus Kool - teeme koostööd Teetormajaga. 
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4. Lastevanemate tagasiside esimestest koolinädalatest (Anton Teras) 

 

Kuulati: Hoolekogu esimees Anton Teras andis ülevaate laste ja vanemate tagasisidest esimeste koolinädalate kohal Upal, millele lisandusid nii kooli 

kui koolipidaja ettepanekud parendamise osas. 

 

LASTE JA VANEMATE TAGASISIDE ESIMESTEST KOOLINÄDALATEST UPAL 

 

Miks koliti UPA-le kui ehitustööd ei ole alanud? Kolimine ei ole päevade ega nädala küsimus.  

Täna on võimalus kohe alustada ehitustöödega kohe, kui vaidlused on lõppenud.  

 

Hästi on: 

1. koolis on rahulikum ja hea olla 

2. koolipäeva hilisem algus  

3. koduklass  

4. kool linnast väljas looduses, õueala  

5. koolilõuna Südamekodus  

6. liiklus on hästi toimiv 

 

 

Parendamist vajab: Kooli ja pidaja ettepanekud 

• kool on liiga kaugel  Kuressaare linnast on UPA-le korraldatud eraldi transport maksimaalselt 

tiheda graafikuga. 

• koolipäeva algus tuua varasemaks 8:30 või 9:00. Siis ei peaks varasemad 

tulijad koolis aega parajaks tegema ja huviringid/trennid lõpeksid varem  

 

• bussiliiklus peale tunde ja lisareiside info vahetult bussijuhtidelt kui hulk 

lapsi maha jääb  

Bussiliiklus paraneb, kui liinil sõidavad kaks suurt bussi. Iga päeva kohta on 

olemas kaardistus. Üks suur buss kohal, teine saabub lähipäevadel. Ollakse 

paindlikud ja vajadusel korrigeeritakse jooksvalt. 

• muudetud tunniplaani tõttu peavad 6a õpilased olema ca 75 minutit enne 

tunde koolis ja Marientalist ning Tuulte Roosist saab vaid ühe bussiga 

hommikul kooli ja päeval koju 

Kool - selgitame võimalused. Linnaliinibussidega on võimalik sõita 

Marientali ja Tuulte Roosi ka aegadel, kui koolibuss sinna ei lähe. 

• busside graafik linna tundidesse ja tagasi sõitmiseks  Kool - täpsustame teise bussi saabumisel 

• lisada peatusi Uus-Roomassaare kanti ja päeva lõpus lisada kesklinna peatus  Hoolekogus ei leidnud vajadus kinnitust. Kooli seisukoht – Ruubi peatus 

katab kesklinna vajaduse. Uus-Roomassaarde on võimalik edasi liikuda 

linnaliinibussidega. 

• Tuulte Roosi peatus lisada kõikidele pärastlõunastele reisidele, läheb vaid Kool täpsustab. Vaja teada, kui palju lapsi iga väljumisega Tuulte Roosi 
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viimane reis. Teha üks peatuste marsruut kõikidele bussidele  läheb. Linnaliinibussidega on võimalik sõita edasi. 

• koolibusside peatustesse sissesõidu kiirus on suur Sõidavad kogenud bussijuhid. Tähelepanu juhitud. 

• välisjalatsite vahetamine sisejalatsiteks ja välisjalatsite kuivatamise-

hoidmise märjal ajal  

 

• kõikide kooli ruumide õhutamine ilma lapsi külmetamata Kool - mikrotuulutuses kogu aeg, vahetundides lahti. Koolis riskianalüüs 

koostatud ja selle järgi toimetatakse. 

• suusatundide korraldamine – kus ja kuidas UPA-l radade ettevalmistamine korraldamisel. 

• kergliiklustee valmimise tähtaeg on ???  31.oktoober ametlikult valmis, samas teekatend valmimas ja seda saab 

kasutada eelnevalt. 

• mahajäämuse järeleõppimise võimaluse loomine keemias  Ei ole seotud UPA hoonega. Õpetaja ja õpilaste koostöös. Täiendav 

finantseerimine riigieelarvelistest vahenditest olemas. 

• e-kooli tunnikirjeldustele lisada tunni tegevuseks kodusõppijatele abiks Kool - selgitame õpetajatele. 

• sooja söögi saamine peale tunde Kool - pikale päevale kuivtoit; sööklat ei saa Südamekoduga koostöös 

rohkem kasutada 

• õppihuvi laagritest osavõtt Ei ole seotud UPA hoonega. Kool - Keskajakeskusega koostöös kõigile 

algklassidele olemas; loodusõppekäigud kõigile klassidele olemas 

• ühisürituste korraldamise kohad Kool - vastavalt vajadustele ja võimalustele kokkulepped linna asutustega. 

Pidaja poolt teavitatud asutusi, et võimalusel tuleb arvestada Hariduse Kooli 

soovidega. 
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5. Jooksvad küsimused, järgmiste koosolekute ajad ja kohad  

 

5.1. Uue hoolekogu kokkusaamise ajad on: 

• 06.12.2021 kell 17.30 

• 21.03.2022 kell 17.30 

• 23.05.2022 kell 17.30 

 

 

6. Jätkuteemad järgmisele koosolekule ja koosoleku lõpp (Anton Teras) 

 

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 

         

 


