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Päevakorra kinnitamine. Kõik osalejad nõus.

1. Vallauudised (Õ.Salumäe)

● Praegu kulub suur osa võhmast Ukraina põgenikega toimetamiseks. Käib laste vastuvõtmine

koolidesse ja lasteaedadesse (hetkel 10 koolis ja 1 lasteaias), osa lapsi soovib jätkata distantsõppega

Ukraina kodukoolis, osa alustab siin eestikeelse õppega. Distantsõpe saab toimuma / toimub

Saaremaa Merekultuuri Seltsi ruumides, seal on inimesed, kes saavad neid päeva jooksul  pidevalt

aidata (nt tehnilised probleemid).

Nooruse koolis on hetkel kõik koolikohad täis, aga valla teistes koolides on ruumi küll – kokku on 240

vaba koolikohta ja 90 lasteaiakohta.

● Volikogu otsusega liidetakse kokku Leisi kool ja Pärsama lasteaed, üldnimeks jääb Leisi kool.



● Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus liitus Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse ja Kuressaare

Perekoduga (01.01.2022). Jätkatakse ühise asutusena: Saaremaa Toetava Hariduse Keskus (STHK),

mille direktor on Kaire Kiil. STHK haridustugiteenuste osakonna juhatajaks asub 1.maist tööle Gabriela

Rooso.

● 1.klassi taotluste vastuvõtt kestab 31.märtsini, lasteaiakoha taotlusi saab esitada 15.aprillini. Hetke

seisuga on 1.klassi avaldusi tulnud 250 ringis, kokku on oodata umbes 290.

● Volikogu poolt sai kinnitatud huvikoolide õpetajate töötasu tõus.

2. Kooliuudised (T.Takkis)

● Hetkel on koolis käimas 15 (rahvusvahelist) projekti, mis võimaldab meie õpilastel külastada ja

suhelda inimestega muudest riikidest. Suur osa neist projektides oli küll vahepeal tänu koroonale

pausil, kuid on uuesti käima lükatud nii palju, et Nooruse koolis on juba käinud mitmeid

vahetusõpilasi välisriikidest.

● Uue õppeaasta tööjaotus on mustandina valmis, kes mis koormusega tööd saab teha, toimub veel ka

korrigeerimisi. Juurde on tulnud 4 uut õpetajat (2 matem.õp, 2 klassiõp), osa töötab juba praegu, osa

alustab sügisel. Lisaks on vaja leida uus HEV koordinaator, praegu on laekunud 3 sooviavaldust.

Senine HEV koordinaator Piret Tenno asus 15.märtsist tööle vallavalitsuse sotsiaalosakonna

juhatajana.

● Tööandja tervisekindlustus sai tehtud 1.veeb-st kõikidele kooli töötajatele (102 in), raha selleks leiti

kooli enda eelarvest. Tervisekindlustus täiendab riiklikku ravikindlustust ja annab võimaluse kasutada

tasulisi raviteenuseid. Seda saab kasutada nii suuremate õnnetuste puhul kui ka jooksvatele

tervisemuredele kiire lahenduse saamiseks.

Esimese poolteise kuuga on kindlustust kasutatud juba 30 korral. Eriti vajalik on see madalama

töötasu saajatele.

● Paika said sügisel alustavate 1.klasside õpetajad (R.Tiidovee, T.Kõue, S.Tamm).

● Õppeaasta teises pooles on kooliga liitunud paar uut õpilast (5.kl, 7.kl).

3. Kooli rahuloluküsitluse kokkuvõte (M.Veelaid)

● Küsitluse tulemusi analüüsisid Maris Rebel ja Heidi Carolina Martinsaari, pikemalt saab seda lugeda

ka kooli veebi riputatud dokumendist:

https://nooruse.edu.ee/dokumendid_2021/KNK_hoolekogu_rahulolu_2021.pdf

● Küsitluse vastajad grupiti: 1.-3.klass, 4.-9.klass ja lapsevanemad.

Lastele meeldivad enim ujula, võimla vahetunnid, tähtpäevade tähistamised ja koolitoit. Negatiivse

poole pealt toodi esile, et ei meeldi ropendavad õpilased, kui on palju kodutöid ja kiusamine+

ebaviisakus.

Lapsevanemad toovad esile kehva infoliikumist koolist (enamasti oleneb see õpetaja aktiivsusest) ja

liikluskorraldust kooli ümbruses (Nooruse tn, Kaevu tn, Talve tn), nii parkimise, liiklemise kui ka

kõnniteede osas. Seda põhjustab tihti see, et liiga palju lapsi tuuakse autodega kooli ja segadused/

ummikud on kerged tekkima.

Üldiselt koolis klasside ja kollektiividega suuri probleeme ei ole. Hinnati heaks ka kooli korraldatud

digiõppe perioodi. Ka Stuudiumiga on kõik ära harjunud.

https://nooruse.edu.ee/dokumendid_2021/KNK_hoolekogu_rahulolu_2021.pdf


● Endiselt kütab kirgi söökla teema – pikad järjekorrad, keedukartul on jäänud kõvaks, toidus võib leida

juuksekarvu, toitu ei jagu, mõni ei leia päevamenüüst meelepärast toitu, joogiklaasid on

niisked/udused jne

Samas leidub palju kiidusõnu toidu headuse ja valiku kohta. Üleskutse ka hoolekogu liikmetel (ja

teistel lapsevanematel) mõnikord külastada kooli sööklat ja ise kogeda, kuidas see elu seal käib.

Alati on oodatud parendusettepanekud nii õpilastelt kui vanematelt. Ja kui on sööklaga mingi mure,

alati pöörduda kooli poole (muidu tekib kajakamber).

Lastel, kellel jääb siiski kõht tühjaks, vanematel julgustada toitu juurde küsima.

4. Saaremaa Toetava Hariduse Keskus (M.Veelaid)

● Õpetajatele korraldatakse loenguid ja koolitusi. Rahastus olemas.

● Puudu on spetsialiste, töökuulutused on üleval. Vajatakse eripedagoogi, logopeedi, psühholoogi ja

sotsiaalpedagoogi.

KNK-s on praegu vaid üks sotsiaalpedagoog (Liina Ajangu).

● Noortekeskuses toimuvad erinevad koolitused (vaimse tervise jms). Kristin Lauri edastab infot.

● Logopeedi puudus koolis. Tugikeskus suunab logopeedide tööd, enamasti saavad seda teenust

lasteaiad, aga ka kool vajab endiselt logopeedi abi, seda on näidanud ka varasem pikaajaline

kogemus. Logopeedile saab õpilane ka ise registreerida, aga järjekorrad pikad.

5. Erasmus+ programm ja sihtgrupi intervjuud (M.Veelaid)

● Kaasava kooli juhtimine – mõjud õpilastele ja vaimsele tervisele. Toimusid arutelud kooli väärtuste

üle. Vestlused toimusid gruppides – õpetajad, õpilased, juhtkond, lapsevanemad.

● Kuressaare Nooruse Kooli „HEA TAVA“

See on koostöökokkulepe, mis kirjeldab kõige elementaarsemaid ootusi õpilasele ja lapsevanemale.

https://nooruse.edu.ee/?s=194

Seda tutvustati nüüd ka AB-koolis uutele lapsevanematele.

6. Jooksvad küsimused

● Kuidas kasutati koroonaperioodi toetusrahasid tekkinud õpiraskuste lahendamiseks? (K.Nurm)

Esimese vooru toetus kulus enamasti OPIQ litsentsi pikendamiseks, loodi ka vene keele erigrupp, jne.

Seda toetust jagatakse veel ja siis on seda lubatud kasutada vaid õppetöö töötasudeks, et

õpiraskustega lapsed saaksid enim kasu. Praegu on kõige rohkem hädas 2.-3.klassi lapsed (eriti

lugemisega). Koroonaperioodi õpiedu tagasilangust on üle Eesti.

● Ujulasse otsitakse uut töötajat, siiani pole soovijaid leitud, üks töötaja on ära minemas. Töö on pigem

õhtusel ajal (koristamine, õhtuste abonomentide teenindamine jms). Kuulutus pannakse homme üle.

(T.Smidt)

● 5.klasside loovus/looduslaager ja laulu-ja tantsupidu on sel aastal sattunud väga lähestikku, üks

toimub 30.05-03.06 ja teine kohe 04.-05.06.22. Kas laagri kuupäevi annaks nihutada? (K.Sepp)

Laagri aeg pannakse enamasti paika aasta enne toimumist, seega oleks seda väga raske ümber

korraldada. Ühe variandina on, et laulu- ja tantsupeo lapsed tulevad varem laagrist ära. (M.M.

Naulainen).

Järgmine koosolek toimub mais 2022.a. Kuupäeva anname jooksvalt ette teada.

https://nooruse.edu.ee/?s=194

