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Päevakorra kinnitamine. Kõik osalejad nõus.

1. Hoolekogu töö ja töökorra tutvustamine (M.Rebel)
Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja,
õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse
suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.
https://www.riigiteataja.ee/akt/429102019002

www.riigiteataja.ee/akt/429102019002


2. Tutvumine
Omavahel tutvuvad kõikide klasside esindajad (1.-9.kl) ja iga klassiastme kohta saab valitud üks
üldesindaja, kellest saab hoolekogu liige, ja tema asendaja (kui esindaja hoolekogus ei saa osaleda, siis
osaleb asendaja).

Klassid Esindaja (hk liige) Asendaja
1.kl Bret Paas Gerda Johanson
2.kl Kadri Vanem Mikk Saarela
3.kl Heidi C. Martinsaari Helina Pärn
4.kl Rasmus Tüüts Jaanika Zukker
5.kl Kai Pärna Kairi Sepp
6.kl Kaie Järvelaid Raili Tänav
7.kl Kristi Kiil Alvar Sipelgas
8.kl Aivar Luks Annes Lõbus
9.kl Erika Salajõe Merike Ilvest

Teised (varem valitud) hoolekogu liikmed:
Kooli pidaja Õilme Salumäe Saaremaa Vallavalitsus
Õpetajate esindaja Sirje Mehik Kuressaare Nooruse Kool
Õpetajate esindaja Tiina Käen Kuressaare Nooruse Kool
Vilistlaste esindaja Melani Veelaid Saaremaa Gümnaasium 11.kl
Kooli toetava org. esindaja Mart Loik Arens Ehitustööd OÜ
Õpilasesindus Miia Põder Kuressaare Nooruse Kool
Õpilasesindus Sandra-Maria Roosipuu Kuressaare Nooruse Kool
Huvikooli õpetajate es. M.M. Naulainen Inspira
Huvikooli õpilaste es. Kätriin Allik Inspira
Huvikooli lastevanemate es. Kristi Sillart Inspira

3. Uus hoolekogu koosseis
Sellel õppeaastal (2021/22) on hoolekogu koosseis 19 liikmeline (vt punkt 2). Hoolekogu valib endi hulgast
esimehe, aseesimehe ja protokollija.
Kohal on 16 liiget 19-st, seega hoolekogu on otsustusvõimeline.

Ettepanek hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija kinnitamiseks:
Esimees MELANI VEELAID (vilistlaste esindaja)
Aseesimees KRISTI SILLART
Protokollija KERTLYN KIIL / KRISTI KIIL
Poolt 16, erapooletuid 0, vastu 0. Otsustati ametisse kinnitada hoolekogu esimees, aseesimees ja
protokollija.

Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Protokollile
kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

4. Kooli uudised (T.Takkis)
1) Direktori ettepanek hoolekogule kinnitada normist suuremate klasside seis.
Normist suuremad klassid 2021/2022 õppeaastal: 2.a (25 last), 4.a (25 last), 4.b (25 last), 4.c (25 last), 5.b
(26 last), 5.c (25 last), 6.b (25 last), 6.c (26 last), 7.c (25 last), 7.d (25 last), 8.d (25 last), 9.a (27 last), 9.b (25
last)  ja  9.c (26 last).



Praegu koolis kokku 758 õpilast. Kõik numbrid on varasemalt hoolekogus arutlusel olnud. Sel aastal uusi
ülenormi liitujaid ei ole. Kooli ukse taha jäi kohtade puudusel erinevas vanuses 13 last.

Poolt 16, erapooletuid 0, vastu 0. Otsustati anda hoolekogu nõusolek normist suuremate klasside
pidamiseks.

2) Uue koolina on alustamine läinud hästi. Enamuse poolehoiuga kinnitati ka uus logo. On olnud suur
personali liikumine (14 õp läks ära), uutele kohtadele tehti konkursid, 4 uut õpetajat tuli juurde,
matemaatika õp veel liitumas, osade õpetajate koondamine.

3) Vaktsineerimine, kooli personali kokku 123 in, neist 10 on erinevatel objektiivsetel põhjustel
vaktsineerimata. 12-aastastest ja vanematest õpilastest on umbes pooled vaktsineeritud (enamasti
vanemad ei soovi). Koolielu sujuvama õppetöö korralduse huvides koolijuht Takkis palub siiski mõelda
vaktsineerimisele, et lapsed saaksid maksimaalselt koolitöös osaleda. Praegu paar õpetajat haiged, kes on
vaktsineerimiskuuri läbinud. Samas on palju ka muid haigusi. Klasse teavitatakse kui klassis või õpetajal
ilmneb Covid diagnoos. Õppetöö tervetele jätkub, kuid kõik on jälgimisel.

4) Renoveeritud on ujula ja spordikompleks. Ehitaja ja valla koostöö sujus hästi. Objektid on ilusad ja
kaasaegsed.

5) Lapsevanemad on tõstatanud õpilaspileti vajalikkuse teema. Õpilaspilet on vabariigis seaduse järgi
kohustuslik dokument, mida võib vaja minna kooli esindamisel olümpiaadidel, võistlustel vmt kohas.
Samuti on see vajalik jalgratta lubade kõrval. Koolis oli seoses uue kooli tekkega kaalumisel pileti
kaasajastamine, aga kuna meie kooli raamatukogu, söökla jm personal tunneb õpilasi nägupidi ning kooli
uks on avaneb kaardita, siis lihtsalt ilma otsese lisafunktsioonita ei peetud mõistlikuks uut kaarti
juurutama hakata. M.-M. Naulainen lisab: variante uuriti, see maksaks vähemalt 7€.  Sidumine ISICu või
bussikaardiga jmt jääb kindlasti edaspidi arutamiseks kui neid vajadusi peaks tekkima. Lihtsalt moe pärast
kallimat teed valida ei ole mõistlik.

6) Tugiteenuste osutamine koolis. Sellekohane info saadeti lapsevanematele Stuudiumi kaudu
(28.09.21 Piret Tenno poolt) – eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi, logopeedi ja psühholoogi teenuse
korraldus koolis. T.Takkis suhtles koolile määratud psühholoogiga - järjekord on umbes 3 nädalat. See on
abivajaja jaoks liiga pikk aeg, eriti võrreldes varasema perioodiga kui spetsialistid viibisid igapäevaselt
koolimajas. Eelmisel aastal oli psühholoogil koolist kontakt 21 inimesega, kordade arv varieerus.
Andmekaitseseaduse tõttu puudub koolil ülevaade õpilastest, kes abi vajavad ega saa neid lisaks aidata.
Tugikeskuse hinnangul on abi vajavate laste arv meie koolis on tõusnud u 3%. Statistikas võib kahelda, sest
riiklikult on see suurusjärk laias laastus kahekordistunud. Levinud on ärevushäired ja koolist
väljalangemist. Jääb küsimus, et kui paljud abivajajad ennast üldse üles annavad kui igapäevaselt
psühholoogi ust koolis ei eksisteeri. K.Sillart: lapsevanemate info põhjal on teada nt klass, kus on hetkel 5
abivajajat korraga. M.Rebel lisab, et päevakavas jooksvate küsimute all tuleb tugiteenuste osas ettepanek.

7) Direktori ettepanek hoolekogule kinnitada kooli kodukord
„Kuressaare Nooruse Kooli kodukord“  sai varasemalt saadetud meilidele lugeda/tutvuda. Sisuliselt on
tegu juba eelmisel aastal arutletud ja hoolekogu heakskiidu saanud kodukorraga, milles tänavu muutub
vaid nimi. Kord lisatud.
Poolt 16, erapooletuid 0, vastu 0. Otsustati anda hoolekogu nõusolek kooli kodukorra kinnitamiseks.



8) Direktori ettepanek hoolekogule kinnitada kooli vastuvõtmise kord
„Kuressaare Nooruse Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“  sai varasemalt saadetud meilidele
lugeda/tutvuda. Valla esindaja soov on lisada vastuvõtu korda tähtajad, millal tuleb teatada vanematele
lapse õppekoha saamine koolis: 1. teatamine jooksva aasta juunis, 2.teatamine augustis (sest suve jooksul
toimub perede liikumisi ja vabade õppekohtade seisud muutuvad).  Kord lisatud.
Poolt 16, erapooletuid 0, vastu 0. Otsustati anda hoolekogu nõusolek kooli vastuvõtu tingimuste ja
korra kinnitamiseks.

9) Uue õppealajuhataja tutvustus - Aire Siinvert. Ta on lõpetanud mereakadeemia, lennuakadeemia,
Tallinna Tehnikaülikooli ja piirivalvekolledži. Soovist naasta kodusaarele, vaatas ta ringi, millised
tööpakkumised on ning õppealajuhataja ametikoht oli üks valikutest. Siiani on töö koolis hästi sujunud.
Rohkem: https://www.oesel.ee/meridiaan/index.php?s=5597

5. Valla hariduselu uudised (Õ.Salumäe)
1) Peale värskeid valimisi on vallas uus volikogu koosseis, asjad veel paika loksumas, koalitsioonilepe
sõlmimisel. Saaremaa vallal võimalus uueks alguseks. Uus haridusstrateegia. Tuleviku teemadel avalikud
arutelud tulemas.
2) Hariduse Kooli ümber kolimine Upale, tehniline pool paika loksunud, kontrollimas käinud ka
Terviseamet ja Päästeamet.
3) 2022.a eelarve kokku pandud - sisaldab õpetajate palgamäära tõusu, töötasu alammäära tõusu;
palgatõus töölepinguga töötajale, abi riigi toetusfondist.

6. Jooksvad teemad (M. Rebel)
1) Söögivahetunnid – lapsed kaebavad, et järjekorrad on endiselt pikad. See on igasügisene probleem
kui harjumused on veel paika loksumas. Kõik tahavad sööma tormata kohe 1. söögivahetunnil 11:30. Lisaks
tekib probleeme sabas seismisel, kokkupõrked nooremate ja vanemate õpilaste vahel. Takkis: aegade
algusest saati on kool pakkunud varianti lastele, et kes ei jõua/saa koolis süüa, siis pakutakse/ määratakse
neile kindel söögiaeg, aga sel juhul on ka toit ette valitud. Selle variandi juurde ei ole keegi jäänud.
Valikmenüü on väärtus.
Hoolekogu teeb koolile ettepaneku määrata klassidele eraldi söögivahetunnid.
Näiteks 4.-6.klass sööb kell 11.30 ja 7.-9.klass sööb kell 12.30.
Ettepaneku poolt 13 häält, vastu 1 hääl ja 2 on erapooletud.

2) Energiajoogid on populaarsed. 19.10 M.Rebel ja J.Zukker kohtusid Saare Kütuse juhi ja nende
tanklate juhiga, et anda edasi kogukonna mure jookide kättesaadavuse pärast põhikooli õpilastele. Samas
selgus, et noored käivad tanklas suurtes kampades ja käituvad teinekord ebaviisakalt. Kaameras on
võimalik tuvastada, kui keegi midagi lubamatut toime paneb. Vestlus oli tulemuslik. M.Hiet andis lootust,
et piirangud tulevad, küsimus on kas 16. või 18. eluaastast. Jääme ootama ametlikku uudist. K.Nurme
ettepanek on kutsuda kooli rääkima Tervise Arengu Instituut, kuna politsei ressursid on mujale suunatud.
Teemat tuleks avada ka klassijuhatajatundides. Rebel ja Zukker kohtusid ühtlasi ka Semiiri Tantsukooli
juhtidega, et nad oma noorte treeneritega räägiks lastega energiajookide teemal. Kõigil vanematel
palutakse rääkida ka kodus sel teemal. Samuti jalgpalliklubi treenereid ja lapsi teavitada sel teemal –
hoolekogu liige Rasmus Tüüts viib info edasi.

3) Suitsetamine – enamasti käiakse koolimetsa põõsastes ja isegi õueklassis, e-sigarit tehakse ka
vetsus, mokatubakas on samuti tarbimisel. Tundub, et 9.klassid tunnevad end „suurtena“ ja on
„ettevõtlikud“. Vahele jäämise korral tehakse käskkirju, ei lasta klassireisidele, spordivõistlustele,
seletuskirjade kirjutamine jne. Direktor tegeleb sellega. Õpetajad üksi seda lahendada ei suuda. Kehalise

www.oesel.ee/meridiaan/index.php


kasvatuse õpetajad on õuealal tõsiselt teemaga tegelenud ja õpilastega aktiivselt suhelnud, aga siin on
vaja ka kodude koostööd. Oluline on, et lapsevanemad suhtleksid lastega ja omavahel. Oskaksid märgata ja
ei varjaks infot üksteise eest. Olukord, kus vanemad klassid annavad noortele halba eeskuju, ei tohiks
sekkumiseta jääda. Klassijuhatajal on seaduse järgi õigus lapse koti/taskute sisu näha küsida ja kui noor
keeldub, siis saab politsei kutsuda. Klasside esindajad paluvad oma klassi vanematel neist teemadest
kodudes rääkida ja infot omavahel jagada.

4) Sülitamisest on kujunenud uus trend – millest see komme tuleb? Mokatubakas võib olla üks
soodustaja, aga enamasti tehakse seda niisama (tekitab nalja, sülitamise challenge jne). Küsida lastelt, kas
nad kodus ka nii teevad – see paneb nad mõtlema. Viisakuse ja austuse puudumine, koroonaaeg on
põhjustanud ärevust, ebakindlust, kodudes probleemid jne. Rüselemised bussipeatustes ja kooliaial, kooli
ees ratastega väiksemate hirmutamine. Riskikäitumisega lapsed otsivad erinevatest ainetest lohutust
(psüh.probleemid, tugi ei jõua õigel ajal). Lapsevanemad ja kooli õpilasesindus soovivad koostöös
riskikäitumise põhjusteni jõuda.
Ettepanek moodustada vaimse tervise töögrupp (hoolekogust Tüüts, Vanem, Pärn, Prei, Sillart jt). Kutse
tuleb kirjalikult, kõik soovijad saavad liituda.

5) Kooli bussiootepaviljonid kummaski peatuses on liiga väikesed, eriti kui on vihmane ilm, ei mahu
lapsed varju ära, koolikotid vettivad maas jne.

Hoolekogu teeb vallale ettepaneku kooli bussipeatustesse lisapaviljonide paigaldamiseks.
Ettepaneku poolt 16 häält, vastu 0, erapooletuid 0.

6) Rattahoidjad. Kooli tullakse palju jalgratastega. Vanasti oli rattaparkla tervisepargi poolsel
hoovialal, aga kuna see segab Päästeameti ligipääsu koolile, siis seda olukorda peale ehitust ei taastata.
Hetkel on majaesine ratastega ülekuhjatud. Kord käest ära. M.Rebel teeb ettepaneku katusega jalgratta
parkla rajamiseks kuskile pisut eemal peasissepääsust. See lahendaks mitu probleemi, esiteks pikendaks
see rattaga koolisõitmise hooaega, sest ratas saab olla vihmaperioodil katuse all. Sellega seoses pareneb
laste liikumisharjumus ja tervis ning on vähemalt lootus, et see vähendab ka rataste hulka kooli ees.

Hoolekogu teeb koolile ettepaneku rajada katusega rattaparkla.
Ettepaneku poolt 16 häält, vastu 0, erapooletuid 0.

7) Kuna psühholoogist on koolis puudus ja tugikeskuse spetsialistid on ülekoormatud, siis M.Rebel on
teinud omaalgatuslikult uurimistööd ja leidnud Kuressaarest kaks eraettevõtjat, kellest ühel on 15a
kriisitelefoni nõustamiskogemus ning teisel loovteraapia magistrikraad. Mõlemad on valmis koolile
koheselt appi tulema, esialgu kasvõi mõne tunni või päeva kaupa. Ettepanek moodustada töörühm, kes
avab suhtluse tugikeskusega ja teeb vastavad ettepanekud asja liikuma saamiseks. Hoolekogu heakskiidul
jätkavad teemaga aktiivselt P.Tenno, M.Rebel, P.Prei, M.Veelaid, K.Sillart. Ühtlasi vaatab Piret Tenno üle
koolis oleva nõustamisliinide ja noorteabi plakatite info. See võiks olla silmapaaistvalt kõigile nähtav.

Hoolekogu teeb tugikeskusele ettepaneku tuua Nooruse Kooli täiskohaga psühholoog.
Ettepaneku poolt 16 häält, vastu 0, erapooletuid 0.

8) Liiklus kooli ümber – M.Saarela mureks on ohtlik ristmik kooli juures; keelata hommikuti
vasakpööre Kaevust Noorusele?; endiselt pikad ummikud Talve tn-ni. K. Sillart teavitab, et liikuma kutsuva
kooli projekti raames on ellu on kutsutud liikluse töörühm (Käen, Sillart, Kolk, valla teedespetsialist,



politsei esindajad jt). Aktiivne tegevus on seoses koroonaga peatunud, aga hoolekogu annab teema
tõstatamisega sisendi taas aktiveerumiseks.
Liikuma kutsuv kool – ärge tooge lapsi autoga kooli, tulgu jala, bussiga või pool maadki jala. Samas paljud
kooli toovad kõnniteed on kehvas seisus või puuduvad üldse. Pimedas eriti ohtlik. Jätkuvalt tuleb
hoolekogul olla valvas Talve ja Nooruse tn kõnniteede väljaehituse plaanide osas.

9) Ruumikasutus koolis peale gümnaasiumi lahkumist. P. Tenno sõnul on kõik juba hõivatud ja vaba
ressurssi napib. Harmoonia toa saaks praegu taastada. On tekitadud juurde õppevorme väikeklassides.
Osilia ruumid kõik kasutuses. Keldriklassid koliti ka ülemistele korrustele. Üldiselt on majas vaiksem.

10) Garderoobi kapid – mitmel vanemal on mure, et nende lapse kapi uksed on lömmis ja avanevad
kehvasti või ei avane üldse, lukud katki, mõned lapsed kannavad oma asju päevläbi kotis kaasas. Takkise
sõnul esmalt tuleb selle probleemiga klassijuhataja poole pöörduda. Kui sealt ei peaks abi tulema, siis
haldusjuht tegeleb. Kappide uuenduskuur on plaanis.

11) Hoolekogu küsitlus on viimasel ajal viidud poole aasta peale, et jõuaks veel parendusi õppeaasta
sees sisse viia. Küsitluse koostamise meeskond võiks olla vähemalt kolme liikmeline. Osaleda soovivad:
M.Rebel, H.C. Martinsaari, M. Veelaid. Maris kutsub kokku.

12) Stuudium – vanemate positiivne tagasiside selle kasutuselevõtu asjus kooli poolt. Saab saata
sõnumeid/kirju kui näha ka õpiinfot ja hindeid ning vaadata/põhjendada puudumisi. Kellel info ei tule läbi,
lülitab teavitused sisse!

13) Edaspidi hoolekogu omavaheline suhtlus jääb Stuudiumisse. Neljale koolivälisele hoolekogu
liikmele leitakse võimalus oma kirjad kätte saada Stuudiumist oma isiklikku postkasti.

7. HK 2020/21 õa aruande esitamine ja 2021/22 õa tööplaani kinnitamine.
Hoolekogu eelmise õppeaasta tööaruande esitamine (lisatud protokollile) ja uue õppeaasta tööplaani
kinnitamine: järgmised koosolekud toimuvad 7.dets 2021, 8.veeb ja 12.apr 2022.
Poolt 16, erapooletuid 0, vastu 0. Otsus kinnitada hoolekogu 2021/22 õa tööplaan.

T. Takkis lisab, et tänase koosoleku kontekstis ei jääks tunnet nagu oleks koolis asjad kuidagi eriliselt käest
ära, siis ei tohiks unustada, et laias laastus 96% õpilastest on meil ikkagi tublid, hoolivad ja heatahtlikud. See, et
on murekohti, on normaalne ja nendega tuleb tegeleda. Koostöös suudame rohkem.

Juhatas Maris Rebel
Protokollis Kristi Kiil


