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KAVAS
1. Valla uudised (Õ. Salumäe)
Saaremaa valla hariduse arengukava eelnõu suunatakse avalikustamisele, see järel on üks kuu aega
ettepanekute esitamiseks. Arengukava tutvustamiseks toimub 4 avalikku koosolekut (üle Saaremaa
– Kärlal, Orissaares, Leisis ja Kuressaares). 10. märtsil Kuressares. Kõik on oodatud kirjalikult
ettepanekuid esitamama ja arutelul osalema. Materjalid edastatkse ka hoolekogule.
KG ümber korraldamine – 31.aug 2021.aastaks (koostöös uue riigigümnaasiumiga). Kooli uue
direktori valmise komisjonis on ka Madis Kallas.
SÜG-i uue nime otsing veel kestab. SÜG on 2021/22 õa-l asenduspinnal, KVK on 2022/23 õa-l
asenduspinnal. Asenduspindade üürilepingute sõlmimine.
15. märts alustatakse 1. klasside komplekteerimisega. Palju lapsi on sellesse „lendu“. Ligi 30 last on
küsimärgi all – kas jäävad lasteaeda või lähevad siiski kooli, lisaks võib keegi ka mandrilt juurde
tulla. Esmane plaan 8 klassikomplekti moodustada.
2. Kooliuudised (T. Takkis)
Eelmine kord õhku jäänud küsimus: kus jääb õueklass, mille jaoks koguti raha?
Juhan Kolk ja Lelet Aavik on selle projekti eestvedajad, raha on üle 2000€ kogutud, aga sellest ei
piisa õueklassi püsti panemiseks (helisummutus jms), vaja juurde koguda, seni jääb projekt ootele.

Koostöö-kokkuleppe-projekt Tugikeskusega on jätkuvalt ootel.
Kõik kooliuudised on kenasti leitavad ka kooli kodulehelt „Meie KG“ alt. Sündmusi ja üritusi on
palju.
Osaliselt on valmis ka staadion, ees on veel hulk pisitöid, enne staadionit kasutada ei saa. Võetakse
töödele hinnapakkumised. Ilmselt jääb kool ise staadioni haldajaks.
Harjumaalt Kohila koolist käisid külalised. Tutvustati KG koolielu jne.
Klassiõpetaja kohale on tulnud töölepakkujaid.
3. Koolikiusamisest (M. Sannik)
KG õpilasesinduse asepresident räägib oma kogemuse põhjal koolikiusamisest.
Tuleb märgata lapse emotsioone, õpetaja ja klassikaaslased võiksid rohkem toetada ja kuulata ja
päriselt huvi tunda, mis on lahti või kuidas läheb. See on esmane ja kõige olulisem abi
kiusukannatajale. Kuid ohvrile ei julgeta appi minna/ tuge pakkuda, sest kardetakse ise ka kiusu alla
sattuda. Nüüdse põlvkonna käitumine muutub aina rohkem ükskõiksemaks, ollakse ebaviisakam, ei
austata täiskasvanud inimesi, ropendamine jne. Kõik algab ikkagi kodust – lastele rohkem
viisakusreegleid õpetada ja muid hea käitumise tavasid!
Maris võttis ise oma probleemi käsile, sai nõu ja tuge huvijuhilt ja teatriringi juhendajalt. Kutsus
kiusajad vestlusele, said räägitud ja kiusajad tõmbasid tagasi.
Piret Tenno selgitab - kõik tugikeskusesse jõudnud juhtumid on saanud tähelepanu, nendega on
tegeletud. On välja kutsutud kõik osapooled – ohver, kiusajad, vanemad, kooli esindajad (õpetaja,
jt). Tihti on kiusav pool ka ise kimpus oma probleemidega ja elab seda siis välja kellegi teise peal.
Ka kiusav pool vajab abi, vahel rohkem veel kui kiusatav ise. Kiusu ohvriks satuvad ka õpetajad,
kõige lihtsam näide kui rikutakse pidevalt tundi. On ka kooli sisse toodud kiusuteemalisi
kampaaniaid. Gümnaasiumi osa lahkumine võimaldab ka ruumiliselt paremaid lahendusi nt
väikeklasside teke on siis mõeldav.
Võiks teha klassina rohkem meeskonnana koostööd, et säiliks ühtsus ja kokkuhoidvus.
Kiitus Maris Sannikule selle eest, et tuli ise hoolekogu ette rääkima ning võtab hoolekogu õpilaste
partnerina!
4. Hoolekogude jõustamise projektist ja projektimeeskonna kohtumisest KG
lapsevanematega (M.Rebel)
Selgitav artikkel lisatud. Kohtumise protokoll eelnevalt saadetud.
Alguses riviharjutus „Kui rahul oled kooliga täna“ 1-100ni. Enamus inimesi reastub 60-100 piirile.
Plaanis tutvustada artikli kaudu protsessi kulgu ka laiemale kogukonnale. Lastevanemate esindajate
roll tähtsustub. Tuleb sõnumit levitada.
Oluline samm on ka suhtlemine õpetajatega. Teeme seda kolmanda vanuseastme juhtõpetaja Kersti
Kirsi kaudu, ilmselt vanuseastmete kaupa. Klassijuhatajad on võtmeteema.
25. märtsil kl 18:00 uus koosolek lastevanematega, kaasame ka vanemaid õpilasi. Õpilasesinduse
noortega suhtleb otse ka projektis kaastegev noortegrupp.

Projekt pakub kogukonnale koolitusi, millest esimene lastevanemate esindajatele suunatud koolitus
toimub septembris, et hoolekogu liikmed oleksid teadlikumad.
OTSUTATI: Hoolekogu liikmed ehk kooli kogukond ja direktor on projektiga tutvunud ning valmis
projekti tegemisi toetama ning võimalusel ka kaasa lööma oma parimal moel.
Direktor – poolt
Valla esindaja – poolt
Õpilaste esindaja – poolt
Õpetajate esindajad – kõik kohalviibijad poolt
Vanemate esindajad – kõik kohal viibijad poolt
5. Muud küsimused.
M. Rebel. Saaremaa hoolekogude kohtumine Kaalis 31.01.2020. KGst osalesid Maris Rebel ja
Kristi Sillart. Kohtumisel toodi välja valupunktid, mida vanemad tänases süsteemis näevad.
Töölehed koos prioriteetidega lisatud. Järgmine kohtumine toimub Valjalas ilmselt 20. märtsil.
M.Rebel saadab kutse hoolkeogule ja palub julgelt märku anda, kes tahaks järgmisel koosolekul
KG-d esindada.
Parima õpetaja selgitamine jääb järgmise koosoleku teemaks.
Aprilli hoolekogu koosoleku kuupäev 14.04. Kui vaja siis muudame.
Haridusarengukava arutelu 10.märtsil Kultuurikeskuses kõik hoolkeogu liikmed ja lastevanemaet
esindajad on oodatud.
Mõtlemiseks võtta lisaks kiusamisele ka muid päevakohaseid teemasid, võib koguneda väiksemates
gruppides ja arutleda (vilitlaste eestkõnelejad, algklasside esindajate grupp jms).
Koolikiusamise töögrupi kohtumine toimub 21.02 kl 12 koolis.
Keskkooli esindav lapsevanem (K. J.): tunniplaanis on vabu tunde, seetõttu ei viitsita minna
viimasesse tundi.
Õpetajate esindaja (A. J.): õpilased võiksid teha sel ajal oma kodutöid, kooli projekte, jms.
Kasutagu aega otstarbekalt.
Augud on seetõttu, et sellele ajale on arvestatud paaris suusatamise tunnid – aga talveilmasid ei ole;
praegu teevad osad õpilased sel ajal Spordihoones kergejõustiku tunde/trenne.
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