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13.10.2020
OTSUSED. Kinnitati uus hoolekogu koosseis ning tööplaan, KH 2021/22 aastaaruanne ja
kiideti heaks Nooruse Kooli kodukord, õpilaste arvud klassides ning kooli vastuvõtu
tingimused ja kord.
ETTEPANEKUD. Ettepanek kooli juhtkonnale määrata klassidele eraldi söögivahetunnid ja
rajada katusega rattaparkla. Hoolekogu tegi vallale ettepaneku kooli bussipeatustesse
lisapaviljonide paigaldamiseks. Hoolekogu teeb tugikeskusele ettepaneku tuua Nooruse
Kooli täiskohaga psühholoog. Samuti peeti vajalikuks pöörduda Saare Kütuse juhi poole
seoses energiajookide kättesaadavusega kooli vahetus läheduses.

Saare Kütuse tankla lõpetas peale kohtumist hoolekogu esindajatega energia jookide müügi
alaealistele.

07.12.2021
ETTEPANEKUD. Luua Nooruse kooli hea tava. Nõuda tugikeskuselt jätkuvalt rohkem
ressursse.

Hoolekogu algatusel ja koostöös juhtkonna ning õpetajatega loodi Nooruse Kooli hea tava,
mis toob välja ootused meie kooli õpilastele ja vanemale, et koolipäevad mööduksid hästi.
Toimus hoolekogu esinduse kohtumine valla tugikeskuse meeskonnaga.
Hoolekogu soovil, valla kulul ja Osilia korraldusel toimus J.Ginteri koolitus Saaremaa
hoolekogudele.
Kokku sai vabatahtlike laste vaimse tervise töögrupp, huvitatud lastevanematest, et leida
omapoolseid lahendusi puuduvatele tugiteenustele, mille tulemusena kaardistatakse
kohalike olemasolevate terapeutide ja spetsialistide nimekiri, keda soovitakse kooli kaasata
projektipõhiselt. Kahjuks projekt rahastuseni ei jõua.
Viidi läbi kooli rahulolu küsitlus.
Toimusid intervjuud kooli kogukonna liikmetega (õpilased, õpetajad, juhtkond ja vanemad)
Erasmuse “Hoolekogude jõustamise” projekti raames.



29.03.2022
Tutvustati rahulolu küsitluse tulemusi ja arutleti seal ilmunud murede üle ning esitleti muid
vahepeal toimunud ettevõtmisi. Arutleti covid teemade üle.
Hoolekogu esindajad kohtusid Toetava Hariduse Keskuse uue juhi Kaire Kiiliga ja said
kinnituse, et kool saab juurde ühe sotsiaalpedagoogi, kelle töökuulutus on juba ülal.
Hoolekogu viis läbi küsitluse õpetajate tunnustamiseks.

24.05.2022
Õpetajate küsitluse kokkuvõtted. Erasmuse projekti vahe kokkuvõtted ja jooksvad
küsimused.

Erasmuse projekti raames toimus vaimse tervise õpituba noortele.
Lastevanemate esindus kohtus vabas vormis Thule kojas.
Hoolekogu andis direktori vastuvõtul üle traditsioonilise tunnustuse õpetajatele. Aasta
õpetajaks saab Eneli Vahar.

16.06 Hoolekogule esitati õpetajate töörühma poolt muudetud õppekava üldosa
kinnitamiseks.

21.06 Direktor Toomas Takkis teatas pensionile jäämisest.

29.06 Elektrooniline koosolek õppekava kinnitamiseks luhtus vähese osalejate arvu
tõttu.Vastas vaid 5 inimest. Hoolekogu kutsus õppekava kommenteerimiseks appi
haridusjurist Jüri Ginteri ja rakendab Erasmus projekti võimalusi protsessi huvides.

Hoolekogu esimees Melani Veelaid teatas oma soovist lahkuda esimehe kohalt. Tema
kohustused võtab uue juhatuse valimisteni üle aseesimees Kristi Sillart, kes osaleb ka
direktori konkursi valimiskomisjonis.

24.08.22
OTSUS. Nõustuda õppekava muudatustega.
ETTEPANEKUD. Tuua kooli aeda kunsti ja osaleda selle tarbeks õunakohvikute päeval;
Seoses 35 ukraina lapse saabumisega meie kooli koostada nimekiri vabatahtlikest
vanematest, kes oleks vajaduse korral valmis õpetajatele appi tulema. Alustada uut
kooliaastat kogukonda kaasava nõupidamisega kaasates jätkuvalt Erasmus projekti
väliseksperte.

Kooli uueks direktoriks valiti Marit Tarkin.

(Allkiri)
Kristi Sillart
hoolekogu esimees


