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HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Kuressaare 21. märts 2022 nr 3

Algus: 17.30  lõpp: 19.15
Juhatas: Raul Vinni
Protokollis: Maria Neidra
Võtsid osa: 24 liiget
Puudusid: 8 liiget, sh 4 põhjusega

Külalised: KHK direktor Viljar Aro, õpetaja Jaanika Kask 

PÄEVAKORD:

1. Päevakorra täiendamise ettepanekud, kinnitamine - Raul Vinni

2. Koolivormi temaatikast - Jaanika Kask

3. Ülevaade õpilünkadega tegelemisest ja Kultuuriranitsast, - Viljar Aro
    mõtteid õpilaspäevikutest ja päevakavast linna naastes

4. Tagasiside jagamine koolile - Raul Vinni

5. Jooksvad küsimused, järgmiste koosolekute ajad ja kohad - Raul Vinni

6. Jätkuteemad järgmisele koosolekule ja koosoleku lõpp - Raul Vinni

1. Päevakorra kinnitamine  

Kuulati: päevakord saadeti hoolekogu liikmetele tutvumiseks e-mailiga.

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

2. Koolivormi temaatikast

Kuulati:  Kuressaare Hariduse Kooli õpetaja  Jaanika Kask võttis  sõna koolivormi teemal,  kuna
praegust  koolivormi  lapsed meelsasti  ei  kanna.  Põhjuseks  tuuakse  kehv materjal  (vest/kardigan
torgib ja  ajab sügelema).  Samuti on koolivorm oma praegusel kujul olnud kasutusel juba kaua,
soovitakse muudatusi – nt koolivormil kooli värvides muster (näidisena slaididel Kaarma vöökirja
muster)  või  mõni uus riideese (pomber jakk) või  aksessuaar.  Õpetaja  Jaanika on tutvunud uute
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pakkujatega  ja  materjalidega  ning  tõi  hoolekogule  vaatamiseks/materjali  katsumiseks  ka  toote
näidiseid. Õpilaste arvamust on küsitud III kooliastme õpilastelt. Hinnad võivad tõusta umbes 30%.

Toimus arutelu.

Ettepanek: Juhul, kui kasutusele võtta pomber jakk, võiks see olla ilma logota, muidu laps muul
ajal ei kanna.

Ettepanek: Koolivormi tellimise võimalus võiks olla aastaringselt.

Ettepanek: Praegusele koolivormile järelturg. Facebookis praegusele koolivormile aktiivselt toimiv
järelturg olemas, millele võiks kooli kodulehel olla otselink.

Toimus arutelu.

Ettepanek: Lisaks  võiks  arvamust  küsida  ka  lapsevanematelt.  Hoolekogu  liikmetel  palun  oma
klassi lapsevanematele info edasi anda, st edastada ka õpetaja Jaanika saadetud slaidiesitlus. 

Hoolekogule  edastatakse  koolivormi  lühidalt  tutvustav  slaidiesitlus.  Koolivormi  teema  uuesti
arutlusele võtta järgmiselt koosolekul.

3. Ülevaade õpilünkadega tegelemisest ja Kultuuriranitsast, mõtteid õpilaspäevikutest ja 
päevakavast linna naastes

Kuulati:  Direktor  Viljar  Aro  tõstatas  eelmiselt  koosolekul  arutlusele  tulnud  teemad  seoses
suusatamisega,  konsultatsiooni  aegadega,  4.  ja  6.  klasside  ümberkorraldamisega  vähendamaks
tunde segavaid faktoreid (lärm koridorides jms), lõpusõrmused, õpilaspäevikud.

3.1. Suuskade hoidmiseks toodi Upale soojakud, mida selleks ka kasutati, kuid suusatama ilmaolude
tõttu ei jõutudki. 

3.2. Konsultatsiooni ajad on endiselt olemas kooli kodulehel.  Juhul, kui õpetajal  konsultatsiooni
aega ei ole märgitud, toimub konsultatsioon kokkuleppel õpetajaga.

3.3. Koridorides tundide ajal oleva lärmi vähendamiseks korraldati ümber 4. ja 6. klassid. 4. klassid
koliti III korruselt I korrusele ja vastupidi. Praeguseni on see toiminud ja ollakse rahulolevad.

3.4. Lõpusõrmused  on  kavandamisel,  tegemisel  ja  tellimisel.  9.  klassidele  on  antud  nimekiri
sõrmuste tellimiseks, mõõtude võtmiseks jms. 

3.5. Kooli  koostöökogu,  kuhu kuuluvad  ainekomisjonide  esimehed  ja  kooli  juhtkond,  arvas,  et
õpilaspäevikud võiksid koolis kasutusel olla 1.-4. klassidel.  

Otsustati: häältega 22 poolt, 0 vastu, 2 erapooletu: kasutada õpilaspäevikuid Kuressaare Hariduse
Koolis 1.-4. klassides. 

Sellega seoses on vaja muuta kooli kodukorda ning esitada see järgmisel koosolekul, 23. mail 
hoolekogule kooskõlastamiseks.
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3.6. Õpilünkade tasandamine

Kuulati:  Direktor  Viljar  Aro  sõnul  on  õpilünkade  tasandamise  toetust,  mis  annab  võimaluse
kasutada täiendavaid individuaalseid konsultatsioone ja väiksemates rühmades õpetamist, pakkuda
lisatunde või -kursuseid ning kasutada abiõpetajaid, käesolevaks hetkeks kasutatud pigem vähe.
Põhjuseks enamjaolt  olud Upal  – ei  leita  sobivat  aega,  koolipäevad on pikad,  õpilased lähevad
trennidesse, maja kinni 19.00; kasutatakse võimalust pikkade söögitundide ajal. Antud toetust on
võimalik  kasutada  ka  õppevara  jaoks  –  6000 eurot  sellest  on  planeeritud  uude majja  õpetajate
arvutite jaoks.

Toimus arutelu.

Kuulati: Lapsevanematelt  tuli  ettepanek  kasutada  antud  toetust  näiteks  suvel  õpilaagrite
korraldamiseks. 

Toimus arutelu.

Ettepanek: direktor Viljar Aro sõnul on mõistlik vaadata mai keskel, kuidas õpilünkadega seisud 
on ning tõenäoliselt on mõistlikum õpilaagreid korraldada koolipäeva raames.

3.7. Kultuuriranits

Kuulati:  direktor  Viljar  Aro  andis  ülevaate  Kultuuriranitsast,  Kultuuriministeeriumi
toetusmeetmest,  mis  võimaldab  koostöös  koolide  ja  omavalitsustega  lastel  ja  noortel  külastada
õppeprogrammi  osana  teatrietendusi,  kinoseansse,  muuseume  või  muud  valdkonnas  pakutavat.
Õpilase kohta on eraldatud umbes 8 eurot, s.o umbes 5000 eurot koolile, mida saab kasutada kuni
31.12.2022.  Kultuuriranitsa  toetust  kasutades  ei  tohi  õpilastelt  ega  vanematelt  küsida
kaasrahastamist.  Seega  käesoleval  aastal  eraldatud  toetust  saab  pigem  kasutada  õppekäikudeks
Saaremaa kultuuriasutustesse.

3.8. Päevakava linna naastes

Kuulati: direktor Viljar Aro palus hoolekogul mõelda, milline võiks päevakava linna naastes olla.
Kas alustada koolipäevaga 8.10 nagu varasemalt või alustada natukene hiljem? Kas jätkata pikkade
söögitundidega? Jms.

Võtta arutlusele järgmisel koosolekul.

4. Tagasiside jagamine koolile

Kuulati: koosoleku juhataja Raul Vinni tutvustas põgusalt tagasisidet koolile. Pikemat arutelu aja 
puudusel ei toimunud. Tagasiside edastatakse kooli juhtkonnale, millele juhtkond annab 
hoolekogule omapoolse tagasiside mõne nädala jooksul. 

5. Jooksvad küsimused, järgmiste koosolekute ajad ja kohad

5.1. Aasta õpetaja 2022 konkurss

Kuulati:  Saaremaa  Vallavalitsuse  esindaja  haridusnõunik  Meelis  Kaubi  teavitas  hoolekogu
liikmeid  aasta  õpetaja  2022  konkursist.  Aasta  õpetaja  konkursile  saab  kandidaate  esitada  15.
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märtsist kuni 24. aprillini Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel  https://www.hm.ee/et/gala .
Kandidaate võivad esitada kõik. 

5.2. Järgmine hoolekogu koosolek toimub 23. mail kell 17.30. 

6. Jätkuteemad järgmisele koosolekule ja koosoleku lõpp

6.1. Jätkuteemad

6.1.1. Õpilaspäevikutega seoses kooli kodukorra muutmine
6.1.2. Koolivorm
6.1.3. Õpilüngad
6.1.4. Päevakava linna naastes

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/
Raul Vinni Maria Neidra
Juhataja Protokollija

https://www.hm.ee/et/gala

