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Kaisa Nurm, Angela Jelissejev, Heli Püüa, Maris Valgma, Niall Fitzpatrick, Derek Ewen, Jaanus Mägi.

Kohal on 12 hoolekogu liiget 17-st, koosolek on otsustusvõimeline. 

 
PÄEVAKORD

1.Hoolekogu ajalugu.

2.Hääletamist vajavad punktid seoses kooli ümberkorraldusega. Õppekava ja   

arenguvestluste kord.

3.Kooli uudised.

4.Valla uudised.

5.Lastevanemate tõstatatud teemad: Kiirgusfoon. Õuesõpe. Õpetajate tänamine. 

Hoolekogude jõustamise koolitus.

Päevakorra kinnitamine. Kõik 12 hoolekogu liiget poolt.

1.KG hoolekogu ajalugu. M.Rebel:

Loodud 3.dets 2012.a.

Esimene esimees Terje Nepper (4a), teine esimees 6.dets 2016 Maris Rebel (4,5a).



Koosolekuid on toimunud 44. Lisaks erinevate töögruppide kohtumised.

Hoolekogu 2012-2020
Protokoll nr 1 / 03.dets 2012
KAVAS
KG koolikoduleht selgemaks.
Talve ja Kaevu tänava ülekäigurajad.
Pikk järjekord kooli sööklas ja kõik ei jõua söödud, 2015.a kaob kiipkaart ja suurem probleem.
Riigigümnaasiumide loomine – Tiina Talvi sõnavõtt.

Palju kordi korratud teemad: Ratastooliga kooli pääsemine. Koolirõivas. Staadion on leidnud 
lahenduse. Erivajadused. Nutiseadmete kasutse piiramine. Hoolekogude jõustamise ja koolitamise 
teema projekt.

Lastevanemate küsitlusi on tehtud 7 korral.
Kõige suurem tagasiside number on olnud viimane kord 2019.a sügisel kui vastas ~700 inimest. 
Vastamise protsent oli vanemate hulgas kõige suurem aastal 2018,  kui küsisimegi vaid vanematelt, 
kokku vasas 312 in, aga õpilaste tagasiside jäi siis ära. Uurisime toitumisalase teadlikkuse ja ootuste
kohta. Aastal 2016 ja 2017 olid fookuses kiusamise teemad.
Üsna algusest peale oleme tagasiside põhjal aidandud ka tunnustada õpetajaid.

Kirglikud vaidlused on alati laste arvuga klassides, sest kõik soovijad ei mahu. Loodame jätkuvalt, 
et Nooruse Koolist ei saa edaspidi tuhandepealist kooli. Kunagi sai ka vastava sisuline pöörumine 
vallale tehtud. Äkki tasub seda meelde tuletada...  Kes on poolt, et õpilaste arvu tuleb hoida 700 
piiril? Üle pootle – 7-8 häält (osa eelistaks, et veelgi vähem võiks olla).  

2. Hääletamist vajavad punktid seoses kooli ümberkorraldusega:

1) Nooruse kooli õppekava kohta arvamuse avaldamine. Materjalid on saadetud eelnevalt mailiga. 
Anu Saabas selgitab: „Ootan hoolekogult ja õpilasesinduselt arvamusi Nooruse Kooli õppekava 
kohta. Ei lisanud ainekavasid. Erimeelsused olid töörühmas hindamise osas II ja III kooliastmes. Oli
numbrite (see jäi ka õppekavasse) ja ka tähtedega hindamise pooldajaid .Valikainete arutelud olid 
keerulised, pikad ja üheks põhjuseks taolisele valikule on ka õpetajate võimekus õpetamiseks. 
Tõstati ka küsimus: kuivõrd detailselt kirjutada sisse konkreetsed traditsioonilised üritused?“

OTSUSTATI: Nooruse Kooli õppekava heaks kiita.  Poolt 12 häält / vastu 0 häält.

2) Arenguvestluste korra kohta arvamuse avaldamine. Materjalid on saadetud eelnevalt mailile.

OTSUSTATI: Nooruse Kooli arenguvestluste kord heaks kiita. Poolt 12 häält / vastu 0 häält.

3.Kooli uudised. 

Kooli uudised. Õpetajate seis. Uued esimesed klassid. Toomas Takkis

Uue õppealajuhataja konkrusi tulemus – on leitud uus inimene. Anu Saabas jääb uude kooli 
matemaatika õpitoe tunde andma.

Klassiõpetajate konkursi tulemus – seni veel pole soovijaid tulnud, konkrusi tähtaega pikendatakse. 
Kui siis ikka inimesi ei leita, jagatakse see töö ära olemasolevate õpetajate vahel.

Praeguste õpetajatega kokkolepped käsil: osa jäävad uude kooli tööle, osa lahkuvad, osadele 
pakutakse muud tööd. 14 õpetajat/töötajat läks riigigümnaasiumisse.

Uued 1.klassid on komplekteeritud. Tuleb 3 paralleelklassi. Nimekirjad läksid välja. 5-6 õpilast ei 



mahtunud ja suunati mujale.

Remont. Ventilatsioon. Maskiteema. Logo. Toomas Takkis / Tiiu Smidt / Juhani Kolk

Ujula ehitus edeneb. Ventilatsioon jääb esialgu nii nagu on. Enne selle ümberehitust tuleb rahastada 
SÜGi ümberehitus ja seejärel Vanalinna kooli remont. 

Uuel õppeaastal vabaneb koolis rohkem klasse, seega keldriklassides enam tunde ei tehta. 

Kas HEV lapsed saavad keldriklassidesse – kool ei saa/saanud HEV-ümberehituse rahasid, aga näis 
mis aeg toob. Seega HEV lapsed jätkuvalt Osilia ruumides.

Uus logo on põhimõtteliselt olemas, Ametikooli õpilase töö sai väljavalituks, teeb täpsustavaid töid 
veel ja kujundab uut kooli lippu. Töö on veel ametlikult välja kuulutamata. 

Uue õppeaasta koolipäeva algus.

Taas on teemaks tulnud koolipäeva algus. Plaan on pakkuda välja võimalust uuel õppeaastal 
alustada tunde kell 09:00. Tuleks teha selle kohta küsitlus ja uurida nii õpilaste kui lapsevanemate 
arvamust. Lastel oleks kergem ärgata ja koolipäevaga kaasa minna. Tõenäoliselt väheneksid ka 
kooli ümbruse liiklusummikud ja kõigil oleks ohutum liigelda ning lapsed käiksid rohkem jala kooli
(Liikuma kutsuv kool).

Probleemiks võib kujuneda see, et paljudel vanematel hakkab kl 8 tööpäev ja laps ei saa ise kooli 
tuldud kl 9-ks, seda eriti 1.klasside puhul. See võib tähendada, et osad lapsed vajavad hommikuti 
„pikapäevarühma“ – hommikune pikapäeva rühm lahendab mure.

Teine probleemkoht on bussigraafik, aga kui vallale taotlus teha, saab bussiajad ümber tõsta. Sellest
varakult teada anda.

Kolmas probleem on laste trennide ajad – ka neid saab muuta ja enamasti pannakse need siiski laste
koolipäeva suhtes paika.

4.Valla uudised. Õ.Salumäe

Riigigümnaasium.

Koolimaja ehitus ja vestlused uute õpilastega on graafikus. M. Varik noogutab.

Esimeste klasside komplekteerimine. 

Esimesse klassi läheb tänavu pisut alla 300 õpilase. Tavaliselt on üle 300 soovija olnud. Nooruse 
Kooli tuleb kolm 1.klassi, Hariduse Kooli ka kolm 1.klassi ja Vanalinna kooli kaks 1.klassi.

Erivajadustega laste olukord, vajadusprognoos uueks aastaks. 8 lapsel on lisaõpitoe vajadus, 
jagunevad koolide vahel ära. 

Saaremaa haridusvõrgu uuring seisab ees. Vajadused tulevikus. Ruumid, hariduse kvaliteet jne 
Avalik arutelu järgmise aasta kevadel.

Saaremaa Toetava Hariduse Keskus – sinna alla saavad kuuluma Perekodud, Tugikeskus, jt

Huvikoolid – muusikakool läheb ümbernimetamisele Joosep Aaviku nimeliseks muusikakooliks.

Hübriidõppe õpivormi järgi on tekkinud nõudlus – osa aega õpib laps koolis, osa aega õpib kodus. 
Uus väljakutse haridussüsteemile.

Talve tn remonttööd.

Talve tn projekteerimine on algatatud (Pihtla teest kuni Roomassaare teeni välja), rahastust veel 
kogu remondiks pole.

5.Lastevanemate tõstatatud teemad.



1) Õuesõppe klassi toetus on olnud kesine. M. Rebel   Lisaks varasemale kogutud summale, on 
praeguse kampaaniaga juurde kogutud ~1000€. Praegusest kogusummast ei piisa õueklassi 
teostamiseks. Hoolkeogu esimees palub haldusjuhil ümber hinnata, mida annaks õuealal siiani 
kogutud summa eest parendada. 

2) Õpetajate tänamine. Hoolekogu on aidanud tunnustada ka õpetajaid. Viimasetel aastatel oleme 
andnud neile sisuliselt kogu tagasiside ümbrikus. Jätsime ära selleaastased küsitlused, sest koroona 
tõttu uuriti tagasisidet koolisiseselt nagunii. Arutasime vanematekoguga läbi ja teeme ettepaneku 
anda tänane õpetajate tagasiside üle vahetult ja otse. Raskel ajal me ei soovi anda üldiseid 
hinnanguid, sest kõik on andnud oma parima. 

Palume kõigil vanematel öelda/kirjutada oma headele õpetajatele, keda nad on märganud, oma 
tunnustus otse. Loomulikult võib seda teha ka klassiga koostöös, aga ei pea. Hoolekogu teeb 
sellekohase avaliku kirja lastevanemate esindajatele ja õpilastele.

3) Hoolekogude jõustamise koolitusest sügisel. M.Rebel See on mõeldud hoolekogu liikmetele ja 
asjast huvitatud lapsevanematele, õpilastele, õpetajatele. Tuleb projekti meeskonna poolt koolitus, 
algab septembris ja kestab õppeaasta lõpuni. Plaan on vähemalt 4 korda kohtuda. Osalen mentori 
rollis.

Juuli-aug tuleb täpsem info ja koolituspeatükkide sisu. Koolipoolne osaleja on seni olnud Kersti 
Kirs ja vanemate poolne Maris Rebel. Kooli hoolekogule suunatud koolituste sisu on ühelt poolt 
maailma vaatav, teiselt pooltl hästi praktiline. See peaks aitama otsustada, kui paljus ollakse 
edaspidi nõus ennast kurssi viima ja vastutust võtma hoolekogu liikmena. See peab olema 
hoolekogu liikmete ja lstevanemate esinduse enda otsus. 

PAUS 15 min (Ilme Õunapuu lahkus)

4) Lapsevanem M.Valgma pöördus hoolekogu poole murega koolis leviva kiirguse pärast.

Lapsevanemad käisid mõõtmas „MTÜ Kogukonna heaks“ saadud aparaadiga koolis levivat kiirgust
ning tuvastasid väga kõrged näitajad. Kuna mõõtmistulemuste kogumise ja interpreteerimise osas 
jäävad õhku kahtlused, kas see info on pädev, arutatakse võimalusi viia läbi professionaalsed 
kordusuuringud.

M.Valgma ja N.Fitzpatrick’u sõnavõtt kiirguse teemal. Saatsid omapoolsed küsimused koolile ja 
koolipidajale, millele soovisid vastust. Kahetsusvääsel kombel levis info kohalikku ajalehte. 
Valgama mure on, et kooli katusel on mastid ja radar, millest vanemad ei tea, mida need teevad või 
kiirgavad. Need tuleks eemalda või eemale viia. Koolis võiks olla vaid juhtmega internet, wifi 
kiirgus on ohtlik. 

Rebel vestles telefonis eelnevalt prf Hindrikusega, kes kinnitas, et mastid alla ei kiirga ja sellisel 
viisil ohtu ei kujuta. Samuti kinnitas professor, et terviseameti mõõdistamine tõenäoliselt koolist 
midagi ebaseaduslikku ei leia, sest Eesti norm, mis vastab Euroopastandardile on piisavalt kõrge. 
Inimesed võiksid Wifi kasutust piirata seal, kus see on võimalik. Näiteks kodus vähemalt ööseks 
välja lülitades ja võimalusel peaks wifi seade olema peidus. See vähendab kiirgust oluliselt.

T. Smidt ütleb, et kardetud mereradarit kooli katusel ei ole, on info vastuvõtja. Seadmed katusel on 
lepingutega, sertifikaatidega asutuste poolt kaetud. Kõik  seaduslik ja varjata pole põhjust.

Jaanus Mägi ettekanne – Eestis ei ole 5G-d. Ettekandes (slideshows) esile toodud sellekohased 
seaduses punktid ja kiirguse/levi võimsused, mõisted. Varasemalt on tehtud mõõtmine Valjala 
lasteaias, vallapoolne tellimus. Kõik jääb normi piiresse. 

OTSUSTATI: Hoolekogu saadab pöördumise Terviseametile ja koolipidajale ametlike 
mõõdistustööde tellimiseks esimesel võimalusel peale uue digipargi sisseseadmist ning teeb ühtlasi 
ettepaneku, lisada kiirgusemõõtmine kõikide koolide rutiinsesse kontrolli kavva.

Poolt 11 häält / Vastu 0 häält 



Tõstatati teema algklasside tiivas olevast wifist. Kas seda peaks edaspidi saama välja lülitada. See 
eeldaks arutelu koos õpeetajate, juhtkonna ja IT osakonnaga. Otsustati see teema jätta uue kooli 
hoolekogule. 

Hoolekogupraegune koosseis toimetab augusti lõpuni, aga füüsiliselt kokku saada ei planeerita. Kui 
ilmneb mõni dokument, siis korraldatakse elekrooniline koosolek.

Sügisel kutsub direktor kokku juba uue Nooruse Kooli hoolekogu.Kuna hoolekogu sellises 
koosseisus lõpetab, siis täname oma häid lapsevanemaid ja koostöö partnereid:

Õilme Salumäe, Toomas Takkis, Anu Saabas , Maidu Varik.

Tiiu Smidt, Arvi Tanila, Piret Tenno, Maili Rasva.

Madli-Maria Naulainen, Terje Nepper.

Soovime, et lapsevanemate esindajad saaksid valitud juba septembri esimeses pooles, et osaleda 
esimesel hoolekogude koolitusel septembri lõpus ja alles peale seda toimuks esimene hoolekogu 
koosolek.

Kristi Kiil
protokollis

Maris Rebel
juhatas


