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Päevakorra kinnitamine. Kõik osalejad on poolt.

1 Eelmisel koosolekul tõstatatud teemade kokkuvõte

Kristi Sillart annab ülevaate eelmisel koosolek käsitletud teemadest.



- Kooli õueala arenguid lumega näha ei ole, aga asi on jätkuvalt töös.
- Kooliõe uudis hambaravi kontrolli loobumisest hoolekogu liikmete kaudu sai klassidesse edastatud.
- Ukraina laste pearaha on sisuliselt kulutatud. Uue aasta osas puudub jätkuvalt selgus.
- Koduste tööde mahust on õpetajatega räägitud.
- Vaimse tervise teemad on aktuaalsed. Kogunes töögrupp, toimus vaimse tervise nädal, töötoad ja
konverents.

- garderoobikappide ja liikluse osas kogunes töögrupp.

2 Kooli uudised

Marit Tarkin annab ülevaate kooli uudistest.

Võimlemispidu. Kokkusaamine toetava hariduse keskusega. Sõnum, et laps kes vajab väikest

kollektiivi, valiks väiksema kooli.

3 Hoolekogu tööplaan

Kristi Sillart annab ülevaate hoolekogu tööplaanist 2022/2023 õppeaastal:

22.01.23 - hoolekogu teine koolituspäev (mille jooksul pannakse paika ka kolmas koolituspäev);

21.02.23 - hoolekogu koosolek - informatsioon eelmiste otsuste täitmise kohta, haridusuudised,

töögruppide raportid, plaanid edaspidiseks, koolijuhi aruanne toimuvast, jooksvad küsimused

Märts-  hoolekogu teine koolituspäev (täpne aeg planeeritakse jaanuaris)

Aprill - rahulolu küsimustiku läbiviimine

02.05.23 - hoolekogu koosolek - informatsioon eelmiste otsuste täitmise kohta, haridusuudised,

koolijuhi aruanne toimuvast, töögruppide raportid, HK struktuuri kinnitamine, lastevanemate

esindajate valimise kord, HK kodukord, jooksvad küsimused.

4 Liikluskorralduse töögrupi arutelu tulemused

Juhan Kolk teeb ülevaate liikluskorralduse töögrupi koosviibimisest, mis toimus 07. detsembril

2022.a. Osalesid Saaremaa valla taristuinsenerid, teedeprojekteerija, liikluskorraldaja

transpordiametist, Politsei- ja Piirivalveameti piirkonnapolitseinik, Kuressaare Linnamajanduse

juhataja, liiklusõpetaja ja lapsevanemad.

- Käsitleti aktiivsetel kellaaegadel laste autodest maha paneku ja peale võtmise ohutumaks

muutmist. Töögrupi ettepanek jäi, et kooli ette paigaldada parkimise keeld, lubada ainult

peatumine.

- Kaevu ja Nooruse tänava ristmiku ohutumaks muutmiseks teeb töögrupp ettepaneku Kaevu 18

haljasalale lastele kergliiklustee rajada, teemärgistust kevadel uuendada ning parkimist keelavad

märgid kuni Kuuse tänava mõlemalt poolt Nooruse tänaval. Vald võtab töökavasse Kaevu 18

kinnistu äärde kõnnitee projekteerimise.

- Oluline on teavitustöö. Vastavalt liiklusseadusele viib lastele liikluskasvatust läbi ennekõike

lapsevanemad ise.



- Tänavavalgustuse aega korrigeeriti. Jälgime, kas esmased lahendused leevendavad, vajadusel

täiendatakse.

- Arhiivi tänava ülekäigurada ohutumaks muutmisega tegeleb Transpordiamet, kes andis

liikluskorralduse koosolekul ülevaate planeeritavatest tegevustest: nähtavust halvendavate okste

mahavõtmine, kollase ekraaniga laste märkide paigaldamine, asula märgi edasi tõstmine.

Kooli ümbruse liikluskorralduse muudatused on vastu võetud ja lähevad kohe töösse.

Lisatud liikluskorralduse töögrupi memo koos Nooruse Kooli liikluskorralduse joonisega (Lisa 1).

5 Garderoobi töögrupi arutelu tulemused

Kätlin Kamm töögrupist: Lapsevanemad ja haldusjuht arutlesid garderoobis toimuva üle, olukord on

trööstitu. Ei võeta võtmeid kaasa, elatakse halbu tundeid kapi peal välja, soditakse nii enda kui ka

teiste laste kappe, muugitakse, lukud ei tööta ja vahel kukuvad eest äragi - ühesõnaga ei väärtustata

koolivara - praegune süsteem ei toimi. Üks võimalus on avatud garderoob, klassi kaupa “pesades” -

kuna ruum asub keldris, siis vaja valvurit. Riiete riputuse osa võiks olla konksudega. Kui üldse kapid,

siis väiksemad (õpikute ja kunstitarveteks jaoks). Suurim garderoobi ruum võiks olla ees teisele ja

kolmandale kooliastmele koos valvuriga. See on ennast õigustanud ajaloos ja seda taaskasutatakse

ka moodsamates koolides. Väiksemad (I kooliaste) võiksid olla eraldi tagumises osas. Seal on veel

abis klassiõpetaja. Kui kool suudab vähendada koolikoti raskust ja leida koolitarvetele ruumi

klassides, siis võib ka kapi mõttest loobuda. Kooli remont on tõenäoline alles pikkade aastate pärast,

mistõttu tuleb leida mõistlik/soodne hetkeline lahendus. Raha selle jaoks täna eelarves ei ole.

Töötame esialgu koos haldusjuhiga sobiva lahenduse nimel. Lastevanematel teha teavitustööd

lastele- garderoob ei ole koht kus ennast välja elada nii vaimselt kui ka füüsiliselt! Direktor lubas

rääkida ka õpetajatega, kes olukorral saavad silma peal hoida.

6 Töögruppide moodustamine (sh. hoolekogu töökord)

Maris Rebeli ülevaade: Käivitunud on liikluse, garderoobi ja vaimse tervise töögrupid. Kahe

huvilisega grupid ei ole käivitunud. Näiteks vilistlaste esinduse eestvedamine on praegu mõttepausil.

Seoses kooli juubeliga võiks midagi siiski teha. Vaimse tervise töörühmas kogunes kokku seitse

inimest; esialgu kaardistati hetke olukorda. Kohtutakse uuesti jaanuaris. Kuvama jäi mõtteviis, et

lisaks noortele tegelemisele, on suur soov toetada ka õpetajaid.

Hoolekogu töökorra ja kodukorra töörühm kutsub inimesi juurde. Soov on kohtuda enne koolitust

(22.01.2023) ja pakkuda ka koolitusel suurele ringile mõnele küsimusele lahendust otsida.

Hoolekogu koosoleku ametliku osa lõpp.

7 Jooksvad küsimused



7.1 Marit Tarkin - Käitumine koolis. Kiusamine ja muu mittesobiv käitumine on murekoht, lõhkumist

palju, vahetunnis kõige rohkem, lapsed ei peaks garderoobis vahetunnis käima, pigem jätta

töövahendid klassiruumi. Avatud ruumid oleks lahendus - parem nähtavus, vähem kiusamist.

Tiina Käen - peale tunde on garderoobis rohkem lärmi, siis kehalise õpetajad ka sekkuvad. Mõistlik

on jälgida tipptunni ajal garderoobis toimuvat, et rahustada olukorda.

ÜLESKUTSE: kui on lapsevanematel võimalus tulla appi korda hoidma, teatud söökla vahetundidel

võiks sellest kasu olla. Sõprusklasside idee taaselustada - suurem klass aitab väiksemal garderoobis

hakkama saada.

Lastevanematele meelde tuletada - jälgida , et lastel oleks garderoobikapi võtmed kaasas.

7.2 Töövahendid tundides

Töövihikud on osaliselt asendatud Opiq keskkonnaga.

Marit Tarkin - emakeele õpetaja ja eesti filoloogina kinnitan, et töövihik on küll abiks õpetajale, kuid

tänapäeval on ka lisaks muid lahendusi õpetamiseks. Lapsed peaksid rohkem kirjutama lihtsalt

vihikusse ise oma käega kõiki lauseid ja lahendama tehteid. Siis on nad ka kooli lõpetamiseks

paremini ette valmistatud.

M.M. Naulainen - 8 hoolekogu aasta kogemusena saan tõdeda, et läbiv mure on olnud raske

koolikott, töövihikute rohkusega seda ei lahenda. Digikirjaoskuse areng on aga ka oluline.

Digivahendeid on koolil piisavalt, kaks klassikomplekti tahvleid ja lisaks ka kaks arvutiklassi, mille

tunniplaanis on vabu tunde.

Marit Tarkin - plaanis on panna ainespetsialistid tööle, kes vaatavad üle, kas ja mida on üldse vaja.

Osad lapsevanemad on vastu digivahenditele - vajalik neid nõustada, selgitada olukorda. Eelkõige on

siin oluline kommunikatsioon. Selgitav artikkel koolilehes oleks ka asjakohane.

7.3 Olukord sööklas

Marit Tarkin - Suuremate ja väiksemate vaheline suhtlus, võimuvõitlus, söömas käimine tunni ajal,

õpetajad pahandavad hilinemise pärast. Kui õpetajad ei ole õpilastega söögivahetunnis kaasas, siis

kogunetakse pundis, ei hoita järjekorda. Palusin õpetajatel hoida korda. Jagasime vahetunnid ära.

Nüüd on olukord normaalsem, järjekorra hoidmise harjutamine. Kui konkreetsel klassil on probleem

klassijuhataja kaasamisega laste sööma jõudmiseks, siis koolijuht tegeleb personaalselt. Palun sellest

teada anda.

Juhan Kolk - ettepanek tunniplaan koostada kooskõlas söömisega. Saaremaa haridusruumi

päevakava vajab ajakohastamist - protsessid toimuvad.

Maris Rebel - ettepanek moodustada söögivahetunni töörühm, kuhu oleks ka vanemad oodatud.

Koolijuht lubab selle sobival hetkel kokku kutsuda. Siis saavad huvilised liituda ja erinevate

võimaluste vahel arutada. Söögivahetund ei tohiks olla lastele ja õpetajatele edaspidi stressiallikas,

vaid heaolu loomise koht.



7.4 Hoolekogu koduleht

Kodulehe töögruppi vabatahtlikke ei tekkinud, aga Mikk Saarela lubas aidata. Kaalumisel on

eraldiseisev tasuta platvorm, mis küll jääb koolilehe külge, aga administreerida saame ise. Selle

loomise saab ette võtta jaanuaris. Mõte on tekitada sinna ka ettepanekute jm tagasiside aken.

7.5 Jaanuari hoolekogu koolitus

Maris Rebel - see toimub 22.01.2023 (pühapäeval).

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 21.02.2023

Juhatas Kristi Sillart /allkirjastatud digitaalselt/

Protokollis Lidia Lõbus /allkirjastatud digitaalselt/



Lisa 1. Kuressaare Nooruse Kooli liikluskorralduse töörühma koosoleku memo

Kuressaare Nooruse Kooli liikluskorralduse töörühma koosolek 07.detsember 2022

Osalejad: töörühma juhataja Juhan Kolk, lapsevanem H.C. Martinsaari, KNK hoolekogu esinaine Kristi
Sillart, lapsevanem Laura Heinsaar, Saaremaa valla taristuinsenerid Madis Pihel ja Rait Pitk, Klotoid OÜ
teedeprojekteerija Andri Põrk, Transpordiameti esindaja liikluskorraldaja Aivo Tasane, Politsei- ja
Piirivalveameti piirkonnapolitseinik Ahto Aulik (Teams), Kuressaare Linnamajanduse juhataja Marek
Koppel, lapsevanem Fred Veldermann, lapsevanem ja liiklusõpetaja Margus Kivi.

· Juhan Kolk tegi ettekande liiklusküsitluse tulemustest. 488 vastajast toob 49,2% lapsi kooli
autoga. Autoga linna kooli tuleb lapsi üle Saaremaa.

· Kuressaare Nooruse Kool on liige võrgustikus – Liikuma kutsuv kool
(www.liikumakutsuvkool.ee). Eesmärk on propageerida liikumist. Kooli hoovi ei või parkida
põhjusel, et tegevustunnid toimuvad nooremas astmes palju õues.

1. Laste kooli viimine/kooli ees mahapanek teha ohutumaks (aktiivsed ohu kellaajad on hommikul
8:00 ja uuesti 12:45).

ETTEPANEK 1 Kooli ette parkimise ja peatumise keeld ajapiiranguga
- Ajalist parkimist on ajaliselt raske ja ressursikulukas kontrollida.
- PPA peab tagama kogu maakonna heaolu ja ei saa keskenduda ainult ühe kooli liiklusümbrusse.
- Vabatahtlikud lapsevanemad liikluskontrollijateks – A.A seisukoht seadusega vastuollu ei lähe kui
liiklusesse ei lähe ja püsib kõnnitee peal.

ETTEPANEK 2 Kooli ette parkimise keeld ajapiiranguta, lubatud ainult peatumine
-PPA esindaja pooldab
- Transpordiameti esindaja: autoga „ussi“ tegemine jääb, aga kindlasti parendab olukorda.
- Kuressaare Linnamajanduse juhataja: liiklusmärgi paigaldada võimalik.
- „Drop off zone“ keeruline kommunikeerida, et osaliselt lubatud parkimine ja osaliselt mitte.
Ühetaolisus on parem. Terves osas parkimise keeld.
-taristu insener Rait Pitk: Maja elanikega ei pea kooskõlastama, neid on suunatud parkima oma
koduhoovis.

KÕIK POOLDASID ETTEPANEKUT 2.

2. Kaevu ja Nooruse tn ristmiku I murekoht – lapsed Nooruse tänaval liiklevad vasakul pool teed
ülekäigurajani ja selles osas ei ole korralikku kõnniteed. Talvel ei ole teekatendi märgistusi
selgelt näha ja lumehanged on tänava nurgas, millest mööda astuda saab ainult autoteelt.

http://www.liikumakutsuvkool.ee/


ETTEPANEK 1 Muuta laste jalutamise rada
-Vallale kuulub Kaevu 18 haljasala. Alajaama kõrvale teha lastele liiklemiseks kergliiklustee otse
bussipeatuse juurde.
- Transpordiameti esindaja: ristmikel tuleb teha kevadel äärejooned teravamaks. See annab esimese kiire
lahenduse.

ETTEPANEK 2 Vallale kuuluv Kaevu tn 18 ala ümber teha korralik kõnnitee
- Taristuinsenerid: tuleb algatada projekteerimine ja see ei ole kiire lahendus olukorrale.

ETTEPANEK 3 Vallale kuuluval haljasalal Kaevu 18 keelata parkimine ja peatumine
- Tõkestada Kaevu tn 18 ala kividega , et sinna ei saaks peatuda ja parkida – ei ole mõistlik, sest

sadevesi ei pruugi ära minna.
- Parkimise-peatumise keelu märk
- PPA esindaja : tuleb jälgida, et hajutatus on hea, siis mahapaneku kohad ei muutu tulipunktideks

KÕIK POOLDASID LAHENDUST: Korralik kõnnitee Kaevu tn 18 kinnistu äärde, aga see on
pikemaajaline projekt. Esmane kõige kiirem lahendus: sissekäigud rajale kergliiklustee rajada. Parkimise
keelavad märgid kuni Kuuse tänavani mõlemalt poolt Nooruse tn. Peatumine oleks lubatud. Teekatendi
jooned tuleb teha ristmikul teravamaks.

Järgmise koosolekuks jäi ülesse: bussipeatuse peatusest edasi parkla poole haljasala pikendamine laste maha
paneku tarbeks?

3. Kaevu ja Nooruse tn ristmiku II murekoht – Kaevust kooli ette vasakule keeramine keelata.

Vasakpöörde keeld – elanikele oleks koormav; teavitus lastevanematele, palun viige ja laske lapsed pigem
maha parklates.

ETTEPANEK: keelumärgi mõte jääb ootele. Lapsevanematele tuleb teha teavitustööd!

PPA esindaja rõhutas:
LS § 4.   Liikluskasvatus
(2) Laste liikluskasvatust viivad läbi ja neid valmistavad ohutuks liiklemiseks ette:
1) lapsevanem ja seaduslik esindaja;
2) koolieelsed lasteasutused, põhikoolid, gümnaasiumid, kutseõppeasutused, huvikoolid või muud pädevad

asutused.
(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 loetletud asutuste poolt läbiviidava laste liikluskasvatuse korra

kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.
(4) Täiskasvanute liikluskasvatust viiakse läbi koolituste, massimeedia, liiklusohutuskampaaniate,

infopäevade, sihtotstarbeliste teabematerjalide ja muu taolise vahendusel.



4. Arhiivi tn. liiklusmure - ülekäigurajad

Transpordiameti esindaja kandis ette, et 23.nov teostati liikluse mõõdistamine. Kahe tunnise
mõõtmise käigus ületas nõuetekohaselt ülekäigurada 4 inimest ja rebane. Mittenõuetekohasel
teelõigul ületas teed 8 inimest (sh. lapsed).

Kokkuvõtvalt tõdeti, et probleemiks on see et ületatakse teed vales kohas ja see on inimeste poolne
vale liikluskäitumine. Keeruline on kogu taristu ümber muuta kuna osad ei oska ega soovi õiges
kohas teed ületada. Samas tõdes Kuressaare Linnamajanduse juhataja, et alas on väga suur
liikluskoormus ja autojuhtidest 68% ületab seal kiirust. Kiiruspiiranguid ei panda nii kergekäeliselt
vastavalt Transpordiameti kogemusele.

Transpordiametil on kavas olukorda leevendada meetmetega (kavandatud aga mitte veel kinnitatud):

· Paigaldatakse lastemärgid kollase ekraani/taustaga
· Kaseoksad ära võtta bussipeatuse juures
· Asula märk edasi tõsta (esialgu 100 kuni 200 meetrit); Edasi 70 ala märk 100 kuni 200 meetrit.

5. Tänavavalgustus kooli ümbruses – korrigeeriti Kuressaare Soojuse poolt; linna süsteemist
eraldi ühendatud. Lapsevanemad annaksid teada kohe, kui tänavavalgustusega on probleeme
Kuressaare Soojusele (valgustid ei tööta nt.).

6. Lastevanemate teavitus – liikluskasvatus on lapsevanemate kohustus.

7. Staadioni juures võiks olla võimalus lapsi maha lasta.

Seda muudatust saab teha seoses Talve tänava algava projekteerimisega. Bussipeatust tuuakse
lähemale. Järgmise koosolekuks jäi ülesse.

Nooruse kooli liikluskorralduse joonis:




