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Jaansalu 
 
Koosolek salvestati, osalejad olid teadlikud ja andsid nõusoleku. Videosalvestis tehti Erasmuse 
projekti „Hoolekogude jõustamine“ raames. Järgmisel teisipäeval kohtub hoolekogu aktiiv projekti 
mentoritega ning vaadatakse üle nii koosoleku läbiviimine kui ka protokolli koostamine. Peale 
analüüsi video kustutatakse.  
 
Koosolekust võttis osa 18 hoolekogu liiget 20-st, koosolek on otsustusvõimeline. 
  
Tervitussõnad Kuressaare Nooruse Kooli direktorilt Marit Tarkinilt. 
 
KOOSOLEKU PÄEVAKORD: 

1. 2022/2023 hoolekogu koosseisu valimine/kinnitamine. 
2. Valla haridusmaastikul toimuv. Õ.Salumäe 
3. Kooli uudised. M.Tarkin 
4. Hoolekogu töö 2021/22 õa aruande ülevaade ja kinnitamine.  
5. Jooksvad küsimused 

 
Päevakorra kinnitamine. Kõik osalejad on poolt. 



 
 
 

1. 2022/2023 hoolekogu koosseisu valimine/kinnitamine. 
 
1.1 Esindajad esitasid klassiastmete kaupa hoolekogusse hääleõiguslikud esindajad ja nende 
asendusliikmed.  
 
1.2 Hoolekogu esimehe kandidaadina seati ülesse Kristi Sillart, aseesimehe kohale seati ülesse 
kandidaadina Maris Rebel ja protokollija-sekretär kohale seati ülesse kandidaadina Laura Heinsaar. 
Toimus hääletamine. 
 
Otsustati: Kuressaare Nooruse Kooli hoolekogu esimees Kristi Sillart 
Poolt 16, erapooletuid 2, vastu 0 

  Otsustati: Kuressaare Nooruse Kooli hoolekogu aseesimees Maris Rebel 
Poolt 17, erapooletuid 1, vastu 0 

Otsustati: Kuressaare Nooruse Kooli hoolekogu protokollija-sekretär Laura Heinsaar 
Poolt 17, erapooletuid 1, vastu 0 

 

Kuressaare Nooruse Kooli 2022/2023 õa hoolekogu koosseis: 

1. Kristi Sillart, huvikooli lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees 
2. Maris Rebel, vilistlaste esindaja, hoolekogu aseesimees 
3. Õilme Salumäe, kooli pidaja esindaja 
4. Sirje Mehik, õpetajate esindaja 
5. Tiina Käen, õpetajate esindaja 
6. Mart Loik, kooli toetava organisatsiooni esindaja 
7. Aleksandra Uue, õpilasesindus 
8. Iris Tinno, õpilasesindus 
9. Sandra-Maria Roosipuu, huvikooli õpilaste esindaja 
10. Madli-Maria Naulainen, huvikooli õpetajate esindaja 
11. Nataliia Dotsenko, Ukraina õpilaste koordinaator 
12. Anneli Raudsepp, 1. klasside esindaja (asendaja Jane Hiibus) 
13. Gerda Johanson, 2. klasside esindaja (asendaja Bret Paas) 
14. Kadri Vanem, 3. klasside esindaja (asendaja Mikk Saarela) 
15. Heidi Carolina Martinsaari, 4. klasside esindaja (asendaja Maia Vaher) 
16. Jaanika Zukker, 5. klasside esindaja (asendaja Brita Pärtel) 
17. Kairi Sepp, 6. klasside esindaja (asendaja Kai Pärna) 
18. Kaie Järvelaid, 7. klasside esindaja (asendaja Raili Tänav) 
19. Siiri Rannama, 8. klasside esindaja (asendaja Kaisa Nurm) 
20. Katre Kütt, 9. klasside esindaja (asendaja Aivar Luks) 



 
 

1.3 Hoolekogu esimees andis nõusoleku enda kontaktandmete avalikustamiseks Kuressaare Nooruse 
Kooli kodulehel ja Saaremaa valla kodulehel. Lapsevanemate esindajad ja hoolekogu liikmed andsid 
nõusoleku enda kontaktandmete jagamiseks KNK hoolekogu liikmetega. 
 

2. Valla haridusmaastikul toimuv 
 
Õilme Salumäe andis ülevaate haridusmaastikul toimuvast. Seoses valdkonna abivallavanema 
lahkumisega on haridusvaldkonna eestvedamine ooteseisundis. 
 
Haridus- ja noorsootööosakond koostas haridusvaldkonna uuringu ning kogus kokku andmestiku ja 
tulevikuvaate ettepanekud oktoobriks 2021, kuid siis ei olnud sobilik aeg uuringu avalikustamiseks. 
„Uuring Saaremaa valla üldhariduse valdkonna arendamiseks 2022-2045 (2026)“ avalikustati 2022 
sügisel. Uuringule on 2022. aasta oktoobris lisatud kaks täiendavat tabelit. Uuringu terviktekst on  
kättesaadav valla kodulehel 
(https://www.saaremaavald.ee/documents/17113760/31485073/Uuring+Saaremaa+valla+%C3%BC
ldhariduse+valdkonna+arendamiseks+2022%E2%80%932045+%282026%29.pdf/dc705690-6e85-
4f9a-884d-57ff30fcee37  ) . 
Saaremaa vallavolikogule on esitatud 2023. aasta eelarve projekt. Täna ei ole veel teada vallale 
eraldatav riiklik toetusfondi osa. Valla eelarves on arvestatud üldhariduskoolide õpetajate töötasu 
alammäära kasvuga 23,9%, mis teeb uueks töötasu alammääraks 1749 eurot. Teadmata on veel riigi 
poolt eraldatavate vahendite suurused huvihariduse toetuseks, alushariduse õpetajate palgaks, 
koolitoiduks ning Ukraina õpilaste toetuseks. Õpetajate palga 23,9% tõus on suur koormus valla 
eelarvele. Toetusfond, mis vallale eraldatakse, ei kata kindlasti täies määras õpetajate palgakulu.  
Põhikooli õpilaste arv on kasvutrendis, kuid seda Ukraina lisandunud õpilaste tõttu. 
 
 
Esitati küsimus: Kuidas saab olema tugispetsialistide töötasu ? 
 
Õilme Salumäe vastas: Tugispetsialistide palk on arvestatud hetkel õpetajate palga tasemega, 
vastavalt haridusele. Õpetajate palgatõus on pannud valla eelarve raskesse olukorda. Palgasurved on 
suured, kuid pärast üldhariduskooli, lasteaia ja huvikooli õpetajate 23,9% palgatõusu on ülejäänud 
valdkonna personali palgatõusud oluliselt väiksemad ja ei ole võrreldavat õpetajate palgakasvu 
protsendiga. 
 

3. Kooli uudised 
 
Direktor Marit Tarkin andis ülevaate koolis toimuvast.  
● Käimas on eelkool, AB-kool. Kuressaare Nooruse Koolil on suur populaarsus. 
● Kärla Põhikooli ja Kuressaare Hariduse Kooli koolijuhtidel toimus kohtumine seoses Ukraina 

õpilaste sisseelamise edenemisega koolikogukondadesse. Tõdeti, et lastel soodustab keeleõpet 



 
eestikeelses keskkonnas viibimine. Lisaks ainetundidele on õpilastel eesti keel teise keelena ja 
Ukraina kultuuri tunnid. Lapsevanematelt on hea tagasiside. 

● Plaanis on populaarsed talvelaagrid (Jõulumäel 9.kl ja Käärikul 8.kl). Laagrite hinnad on tõusnud, 
kuid toimuvad, kui vähemalt 80% lennust on osalemas.  

● Dressides koolis ei käida. Sõnum on kodukorras samuti kirjas, aga kipub ununema. Jälgima peab 
nii koolis kui kodus, et riietus oleks viisakas.  

● Kooliperele on edastatud kiri, et jälgime kooli kodukorda ja riietume viisakalt, st koolipäeval 
riietume korrektselt, spordiriided sh dressid jäävad kandmiseks kehalise kasvatuse tundi. 
Klassijuhatajad pööravad sellele tähelepanu ja usume, et õpilased järgivad meie kodukorda. 

● Kindlasti ei tohi unustada vahetusjalatseid. 
● Peame tegelema vaimse tervisega. Kohtumised on toimunud politsei esindajatega ja tuleb 

tõdeda, et noortele on ahvatlev kõik, mis on keelatud. Koostöös politseiga rohkem kohtumisi 
lapsevanematega ning probleemidele jälile saada enne kui on hilja. 

● Garderoobikapid on tulevikuteema. Õpilasesindus ja vanemad tõid välja mõtte, kuidas võiksime 
oma kooli garderoobi teha, kogume sellega seoses veel ideid. 

● Tiiu Smidt tõi välja, et täitunud on pikaajaline projekt „Väikelahendused HEV õpilaste 
integreerimiseks tavakooli“, mille raames oli võimalik koolile inventari soetada.  

 
 

4. Hoolekogu töö 2021/2022 õa aruande ülevaade ja kinnitamine.  

Maris Rebel andis ülevaate hoolekogu 2021/2022 õa aruandest. Aruanne on kättesaadav kooli 
kodulehel. 
 
Otsustati: heaks kiita hoolekogu töö 2021/2022 õppeaasta aruanne.  
Poolt 17, erapooletuid 0, vastu 0 

 
5. Jooksvad teemad. 

 
● Madli-Maria Naulainen selgitas õppeaine „Oma tee“ olemust, õpilased tegelevad oma tee 

leidmisega. See oleks heaks koostööks lastevanematega. Praegu on käimas töövarju nädal aga 
tegemist on aegumatu kutsega. Soov oleks, et lapsevanemad oleksid lastele oma tee leidmisel 
toeks ning seda mitte ainult oma lastele. Võimalusel aktiivselt võõrustaksid lapsi töövarjuna, kellel 
võimalus, võiks tulla andma külalistunde. Külalistundide teema valik on lai (oma tööst, hobist, 
vahetust kogemusest). Lisaks on oodatud pakkumised ringkäikude või ekskursioonide kohta 
töökohtades. 

 
Arutelu: toodi välja, et praegune asjaajamine on konarlik ja klassijuhatajalt võiks tulla sel teemal 
rohkem informatsiooni.  
Juttu oli ka sellest, et õpilastele antakse kaasa tööleht küsimustega ning kavas on küsida hiljem 
tagasisidet töövarju kogemustest. 
 



 
Otsustati: Madli-Maria Naulainen saadab info klassi esindajatele, kes edastavad info ise oma klassi 
lapsevanematele. 
 
● Tiiu Smidt ja Laura Heinsaar andsid ülevaate õunakohvikupäevadest. Kogu koolipere andis panuse 

kohvikusse, oli palju ühte hoidvust. Loodame, et muutub traditsiooniks ja tuleb jälle. 
Veel kaks kandikut ootavad koju saamist, need saab kätte Tiiu käest. 
Õunakohvik kogus koolihoovi arendamiseks 1 193,73€. Koolil on varasemalt kogutud rahalisi 
vahendeid õueala arendamiseks annetustena 2 849€. Kool on alustanud õueala korrastamise ja 
õpilastele õuesõppe ning vaba aja veetmise tingimuste parendamisega. 
 

 
● Kooliõde Margarita Sikk (lapsed kutsuvad Ritaks) tõi välja olulised tähelepanekud ja muudatused 

laste tervisega seonduvalt: 
- Vahetusjalanõud olgu lahtised. 
- Õpilastele on jagatud tervisepäevikud. Lapsevanematel kindlasti tutvuda sinna tehtud 

sissekannetega. Vajadusel kirjutab kooliõde sinna soovitusi, mida ei tohiks tähelepanuta jätta. 
- Esimeste klasside lapsevanematel võimalusel tuua vaktsineerimise lehed kooliõele.  
- Tulenevalt seaduse muudatusest ja sellest, et osad lapsed keeldusid hambaarsti juures 

koostööst (suu avamine) ei toimu enam kooli poolt korraldatud külaskäike Kuressaare 
Hambapolikliinikusse. Lapsevanemad peavad ise viima lapsed hammaste kontrolli. Kooliõde 
teeb õpilase tervispäevikusse märkmeid lapse hambumuse kohta, millele samuti palub 
tähelepanu pöörata. 

 
Arutelu: Enam kooli poolt organiseeritud ühist hambaarsti külastust ei toimu. 
 
Otsustati: Lapsevanemate esindajad rõhutavad eraldi üle oma klassi lapsevanematele, et nüüdsest 
on hammaste kontrollid lapsevanemate enda korraldada. Ettepanekuid teeb ka kooliõde 
tervisepäevikusse, palume seda jälgida! 
 

- Peagi saadetakse jälle lastega koju kiri vaktsineerimise lubamiseks. Kooliõde soovitab 
vaktsineerida. 

- Leib oli maas, see näitab et lapsed ei väärtusta leiba. Lastele tuleks kodust rääkida toidust ja 
toidu väärtuslikkusest! 

- Lapsed peavad kandma kiivrit tõukeratastel ja selgeks tegema endale, kus neil on lubatud 
tõukeratastega sõita. 
 

Otsustati: liikluskorraldus ja ohutus on detsembrikuu hoolekogu päevakorras. 
 
Kooliõde juhtis tähelepanu, et lapsevanemad sageli ei võta tema telefoni vastu, kuid tal võib olla 
olukordi, kus on vaja viivitamatult lapsevanemaga kontakti saada. 
 



 
Ettepanek: õpetajate esindajad annavad klassijuhatajatele teada, et nad kooliõe telefoninumbri 
lapsevanematele edastaks palvega see oma telefoni salvestada. 

 
● Maris Rebel andis ülevaate hoolekogu koolitustest. Plaanis on teha küsitlus, et selgitada välja 

millised teemad valida koolituse fookuseks. Kahel päeval on veel tulemas täispikad koolitused. 
Järgmine koolitus on kavandatud 21. või 22. jaanuar. Küsitluse lõpus saab olema ka koolituspäeva 
kuupäeva valik.   
Eelmisel koolitusel oli kohal palju osalejaid ja tahe edasi minna sellega on hea, kooli poolt on ka 
soov edasi minna. 
 
Arutelu: Kes oleks huvitatud osalema hoolekogu aktiivis? Plaanis on korraldada töörühmasid 
kitsamalt, et arutelud oleksid lühemad. Töörühmade ja teemade kohta tuleb eraldi küsitlus. 
 

● Kristi Sillart andis teada järgmised hoolekogu koosoleku ajad, mis võivad vastavalt vajadusele 
nihkuda: 
- 13.12.2022 
- 21.02.2023 
- 02.05.2023 

 
Ametliku koosoleku osa lõpp 19:05.  

 
Jooksvad küsimused (vastasid direktor Marit Tarkin, haldusjuht Tiiu Smidt ja esimees Kristi Sillart) 

 
Tõstatatud küsimus: Kas oleks võimalik, et poisid ja tüdrukud ei käiks ühises tualetis? 
Vastus: Kogemused on näidanud, et ühises tualetis hoitakse korda paremini. Esimesel korrusel on 
olemas eraldi tüdrukute tualett ja poiste tualett, väga suure mure korral on võimalik neid kasutada. 
 
Tõstatatud küsimus: Kas bussigraafikut oleks võimalik muuta, kui lapse koolipäev algab kell 9, et 
õpilane ei jõuaks liiga vara kooli. 
Vastus: Kui buss jõuab koolimaja juurde liiga vara, võiksid lapsed väljuda mõned peatused varem ja 
teha kooli jõudmiseks jalutuskäigu. Bussigraafikusse tehtavad muudatused on valla 
transporditeenistuse pädevuses, aga iga muudatus toob endaga kaasa ka doomino efekti. Ehk 
muudatused peavad olema väga põhjendatud. 
 
Kindlasti peab lastele pidevalt meelde tuletama, et oma sõidud tuleb alati valideerida. Muidu ei ole 
bussides näha kasutajate sagedust. Seda plaanitakse lähiajal ka kontrollima hakata. 
 
Tõstatatud teema: Viiendate klasside söögivahetund on siiani liiga lühike. 
Ettepanek: Lapsevanemad võiksid tulla ise olukorda jälgima. 
 
Tõstatatud teema: Sööklas on käitumine muutunud halvaks (toidu raiskamine). 



 
Ettepanek: Direktor räägib õpetajatega, et olukorda rohkem jälgida. Ühe mõttena panna paika ka 
oma laua korrapidajad (õpilastest).   

 
 Tõstatatud küsimus: Miks peab talvelaagri raha koguma juba detsembris ? 

Vastus: Broneeringuks on vaja ära teha ettemaksed. Kui on lapsevanemaid, kellel selleks võimalust ei 
ole, siis saab paindlikumalt läheneda, kuid laps peab tulekus kindel olema. Lapsevanem peab sellega 
pöörduma klassijuhataja poole. 
 
Tõstatatud küsimus: Kuidas kasutatakse Nooruse koolis iga ukraina lapse jaoks mõeldud igakuist 
pearaha? 
Vastus: Koolis on kolm õpetajat täiendavalt nende vahenditega tööle võetud. Selle eest muretsetakse 
ka õpilastele õppematerjalid ja õpe eesti keel teise keelena. Aasta lõpus selgub, mis on rahaliste 
vahendite jääk ja kas sealt tehakse täiendavad väljamakseid. Vald on andnud võimaluse vahendid ka 
üle viia järgmisesse aastasse, 2023. aasta rahastus on veel lahtine. 
 
Tõstatatud küsimus: Kas õpetajatele meenutatakse kooli poolt haridus valdkonnaspetsiifilisi seadusi 
või peab iga õpetaja ise teadma, oskama vaadata ja meeles pidada või iga lapsevanem sellel ise silma 
peal hoidma ja õpetajatele meenutama? Näiteks kontrolltöö esmaspäevasel päeval aines, mis ei 
toimu vaid esmaspäeval ja reedel. 
Vastus: Õpetaja peab ise jälgima. Õpilasesindus on ka teema tõstatanud, kool tegeleb probleemi 
põhiselt. 
 
Tõstatatud küsimus: Mis põhimõtted kehtivad Nooruse koolis koduste tööde andmisega 
nädalavahetuseks? Näiteks aines, milles on niigi 4-5 tundi nädalas ja saab õppida nädala sees küll ja 
veel. 
Vastus: Koduste tööde vastu ei olda, kuid laupäev ja pühapäev pigem mitte anda, see on hea tava. 
Aga lapsed peaksid oma aega ise planeerima, kui tund on nt. ainult esmaspäeviti. 
 
Tõstatatud küsimus: Kuidas hoolitsetakse õpetaja vaimse tervise eest? Vanemad näevad, et 
õpetajaid koormatakse üle. Klassis on niigi erilist tähelepanu vajavaid lapsi, kelle õpetamiseks ja 
kasvatamiseks oleks vaja lisaabi. Nüüd on lisandunud ukrainlased, kelle õpetamisel oleks samuti 
abiväge vaja. 
Vastus: Direktoril on eesmärk õpetajatega vestelda. Ülekoormus on üle Eestiline probleem ja soov on 
olukord kaardistada. Õpetaja peab suutma rahulikult oma tööd teha. 
 
Tõstatatud küsimus: Millised on kooli põhimõtted ukrainlaste õpetamisel - mis keeles tuleks nendega 
rääkida? Ainult vene keeles, ainult eesti keeles või mõlemas keeles? 
Vastus: Eesti keeles. 
 
Tõstatatud küsimus: Kuidas on klassides kultuuriline segunemine läinud? 
Vastus: Õppejuht tegeleb, õpilasi hajutatakse. Sellega tegeletakse aktiivselt. 
 



 
Tõstatatud küsimus: Kas Nooruse kool on kaalunud veel koolipäeva alguse nihutamist kella 9- le? 
Vastus: Muutust hetkel ei plaanita, aga arutelu võib üleval hoida. Saame asju arutada ja olla 
mõistlikud, aga seda pigem kolmanda kooliastme puhul. (Koolialguse kellaaja küsitlus toimus viimati 
2a tagasi seoses Nooruse kooli loomisega, siis kaldus napp enamus praeguse korra poole.) 
 
 
Juhatas Kristi Sillart /allkirjastatud digitaalselt/ 
Protokollis Laura Heinsaar /allkirjastatud digitaalselt/ 


