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KAVAS
1. Valla uudised Õ. Salumäe
Koostamisel valla hariduse valdkondlik arengukava. Detsembri volikogusse esitatud eelnõu
tähtaja pikendamiseks maini 2020. Valla valitsus edastab arengukava enne
volikogule edastamist arutamiseks ka kõigile hoolekogudele.
KG ümberkorraldamise otsus. KG eelnõu projekt on koostatud. Gümnaasiumihariduse
andmine lõpetatakse Kuressaare Gümnaasiumis 31. aug 2021. Tööd jätkab Kuressaare
Nooruse Kool põhikooli ja huvikoolina.
Põhikoolide õpilaste arv ja vajadus selgub uuel õppeaastal. Suures pildis on ette näha kuni 3
paralleelklassi. Hoolekogu arvamus: rõõmustame nimevaliku üle ja muu võtame teadmiseks.
Uuest riigieelarvest toetatakse omavalitsusi õpetaja palgarahaga. Praegu õpetaja palgamäär
1250€, uus 1315€ (1.jaanuarist 2020), samas riigieelarvest eraldatav toetuse arvestuslik osa
väheneb, kuna varasemalt palgamäärale lisatud 20% asemel on 2020. aastal lisa 17%.
Toidurahad samad. Koolivõrgu korrastamine on aktuaalne teema jätkuvalt.
2. Kooliuudised T. Takkis.
Toimus terviseameti visiit kooli, saatsid akti. Koolis on 21 klassiruumi, mis on ülerahvastatud,
ehitatud kas koridori arvelt või keldrikorrusele. Lastele endile ka ei meeldi keldriklassides
olla. Koolimajas ruumi puudus, tuleb leida asenduspindu. KGs ühele lapsele pinda 6,9m2
(Kuressaare väikseim on 5,5m2). See ei ole uudis vaid ammune probleem, mille
lahendamiseks on Takkis korduvalt palun konteinerklasse koolile. Lahendus tekib
riigigümnaasiumi tulekuga, kui õpilaste arv koolis normaliseerub.

Tugikeskuselt on saadud koostöökokkuleppeprojekt. Kooli teenindav tugipersonal on hetkel
teoorias ette nähtud täiskohaga, aga praktikas ühel päeval nädalas käivad ka mujal. Positiivne,
et märgata on aktiivset lisapersonali otsingu tegevust tugikeskuse poolt.
Vegantoidu hind koos transpordiga vastavalt pakkumistele kujunes 4,60€ portsioni kohta.
Igapäevaselt jääb kalliks. Söökla on lisanud iga päev menüüsse ka taimetoidu, mis ei pruugi
alati vastata veganite rangetele nõuetele, aga hetkel on lahendus selline.
Külas käis Türi vald.
Direktoril oli võimalus käia Shanghais. Koolijuhtide jm tegijate õppereis. Shanghaist leiti
sõpruskool, vastastikku ollakse huvitatud koostööst. Hiinakeele õpetajate teema ja õpilaste
vaheline suhtlus on päevakorral.
3. Põhikooli õppekava muudatusettepanekud, riskianalüüs ja sisehindamise kord.
A. Saabas. Uues õppekavas on mõned muudatused, nt õppeveerandite muutmine trimestriteks.
Hoolekogule edatatud kirjalikult.
Töörühm Nooruse õppekava koostamiseks on juba moodustatud ja soovitakse sellesse kaasata
hoolekogu liikmeid.
Ühtlasi pandi hääletusele ka eelmisel koosolekul Anne Keerbergi poolt esitletud ja hiljem
mailile saadetud riskianalüüs ja sisehindamise kord.
OTSUSTATI: Hoolekogu kohal olnud liikmed kinnitasid ühehäälselt kooli õppekava
muudatusettepanekud, riskianalüüsi ja sisehindamise korra. (10 poolt)
4. Rahulolu küsitluse kokkuvõte.
Kokku vastas 698 inimest. Tutvustavad Maris Rebel, H.C Martinsaari, Margus Kivi ja Kaie
Järvelaid. Kirjalikult aitasid kokkuvõtteid teha veel Merit Karise, Oliver Maaker ja Kristi
Sillart.
Rahulolu küsitlusest tuleb sel aastal murekohtadena esile tunni segamine kaasõpilaste poolt.
Klassijuhatajad ja tugikeskuse töötajad tegelevad probleemiga pidevalt. Samuti mainitakse ka
mõningaid kiusamise juhtumeid. Koostöös Piret Tennoga analüüsime vastuseid edasi ja
loodame, et kõik probleemjuhtumid on juba teada ja töös. Vanemates astmetes mainitakse
mitmel korral suitsuhaisuga kaasõpilasi. Ühise arutelu tulemusel jõutakse otsuseni, et kui
keegi vanematest näeb alaealisi suitsetamas, on kodaniku võimalus sellisel juhul astuda ise
ligi või kutsuda politsei. Juhtkonna sõnul tegeleb politsei ennetustööga koolis regulaarselt ja
pidevalt. Räägitakse nii tubakast kui muudest tervistkahjustavatest ainetest.
Positiivsena võib tuua välja kiitva tagaisside õpetajate kui ka klassijuhatajate töö kohta.
Samuti on lapsevanemad väga rahul kaasamise mahuga. Vaid väike hulk sooviks olla rohkem
või vähem kaasatud.
Nagu alati ollakse rahul koolitoiduga. Kooliarsti kiidetakse. Muude ettepanekute all tuuakse
välja sarnaseid asju nagu varemgi. Infoliikumist hinnatakse ka heaks.
Lapsevanema küsimus, kus on õueklass, mille jaoks koguti raha. Direktor arvas, et tuleb
projektijuhtide käest uurida.
Ettepanekuna tuuakse välja ka hoolekogus varem arutlusel olnud punkt, et e-koolis võiks
üleval olla tunniplaan ja e-kooli kaudu võiks laspsevanemad allkirjastada ka kooli
tervishoitöötajale vajalikke vanema lubasid (nt vakstineerimise puhul).
Kokkuvõte riputatkse kooli hoolekogu kodulehele üles.
5. Muud küsimused.
Lapsevanem E. Kombe küsimus pallimängude kohta. Sageli on juhtunud, et laps saab palliga

vastu nägu. Direktsioon on murega kursis ja suhelnud järelvalve teemadel kehalise
õpetajataega. Aktiivses vahetunnis, kus pallimängud on populaarsed viibib kõrval õpetaja ja
reeglid ei luba jalaga palli lüüa. Direktori sõnul järelvalvega tegeletakse pidevalt. Võimlas
saab aktiivsel vahetunnil palli jms mängida, aga peeglisaalis on vaikuse vahetund.
Maris Rebel küsib Talve tänava kõnnitee ehitamise arengute kohta. Õilme Salumäe lubab
järele pärida. Hoolekogu kaalub vajadusel märgukirja esitamist.
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