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SÜGi hoolekogu on 37-liikmeline (A.Teras  esindab 7.b ja 11.ab, J. Sarapuu esindab 8.b ja 12.b) 

 

Juhatas: Anton Teras 

Protokollis: Stella Hommik 

Võtsid osa: 30 liiget (nimekiri lisatud) 

Puudusid: 7 liiget sh 2 põhjusega  

 

Koosolekule kutsuti 2019/2020 õa koosseis 

 

PÄEVAKORD: 

 

1. Päevakorra kinnitamine 

2. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine 

3. Hoolekogu järgmise koosseisu struktuuri ja valimise viis 

4. Arutelu teemal „Kevadise koduõppe head ja vead” ning uueks õppeaastaks valmisolek 

5. Jooksvad küsimused 

 

 

1. Päevakorra kinnitamine  

 

Kuulati: hoolekogu esimees Anton Teras tutvustab hoolekogu päevakorda. 

 

Otsustati: häältega 30 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut: kinnitada hoolekogu koosoleku päevakord. 

 

 

2. Klassi täitumise ülemise piirnormi suurendamine 

 

Kuulati:  direktor Viljar Aro palub suurendada 2020/2021 õppeaastal erandkorras järgmiste 

klasside täitumuse ülemist piirnormi: 

9.a klass - 25 õpilast 

9.b klass - 25 õpilast 

 

Otsustati:  

2.1. häältega 29 poolt, 0 vastu, 1 erapooletut: saata taotlus Saaremaa vallavalitsusele 9.a, 9.b 

klassi täitumuse ülemise piirnormi suurerndamiseks. 
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3. Hoolekogu järgmise koosseisu struktuuri ja valimise viis 

 

Kuulati: direktor Viljar Aro teeb lühikokkuvõtte, milline võiks välja näha hoolekogu järgmine koosseis. 

 

1) hoolekogu struktuurist - iga tavaklassi esindab üks lapsevanem, HEV-klasse esindavad kolm 

lapsevanemat (iga kooliastme kohta üks); hoolekokku kuuluvad ka 2 õppenõukogu esindajat, huvikooli 

(sest oleme üldhariduskool - huvikool ühe asutusena) õppenõukogu esindaja, kooli toetavate 

organisatsioonide esindaja, huvikooli vanemate esindaja, kooli õpilaste esindaja, huvikooli õpilaste 

esindaja ja hoolekogu protokollija; 

 

2) lapsevanemate esindajad valitakse hoolekokku klasside lastevanemate koosolekutel septembris 

enamushääletuse teel, st seni kehtinud praktika alusel; 

 

3) kuna uus hoolekogu koosseis tekkis nimetatud praktika alusel, siis aktsepteerida ka käesoleva 

õppeaasta hoolekogu valimiste tulemusi. 

 

Otsustati:  

3.1. häältega 30 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut: hoolekogu koosseisu valimise struktuur võib jääda 

samaks. 

 

 

4. Arutelu teemal „Kevadise koduõppe head ja vead” ning uueks õppeaastaks valmisolek 

 

4.1. Klassi esindajate poolt saadetud klassi distantõppe plussid  ja miinused. 

 

1.D (nüüd 2.D) klassi distantõppe plusse ja miinuseid 

 

HEA: 

1)      Laps ei pidanud tõusma nii vara (ei pidanud kohe hommikul kl 8-9 arvuti ees olema). Me ei pidanud 

kellaaja peale töid esitama. Sai teha vahepause siis, kui laps seda soovis ja vajas. Lapsed said töid teha 

omas tempos.  

2)      Lapsevanem sai reaalselt aru, kui suur koormus on õpetajal, suur au ja kiitus temale! Sai ennast 

õpetajana proovile panna (lapsevanem õpetaja "kingades"), mis ei olnud üldse kerge!  

3)      Lapsed lõpetasid esimese klassi!, sest halvem versioon oleks olnud see, kui istuksime kodus niisama 

ning kordaksime praegu esimest klassi.  

HALB: 

1)      Lapsed ei keskendu ikkagi 100% õpingutele, poole kirjutamise, lugemise pealt tahetakse juua, süüa 

jne. Koolis on distsipliin, õpetaja õpetamist ei panda kahtluse alla. Lapsel väga raske koduses 

keskkonnas keskenduda, tühist kemplemist ja lõputult motiveerida oli raske. Kuna õpetaja on lapse 

jaoks autoriteet ja mina olen eelkõige õppimise ajal talle lapsevanem, siis oli raske ennast kehtestada, 

kuna laps teab, et kodus võib ta vastu "haukuda". Keskenduda oli kindlasti keerulisem, kuna kodu on 

siiski kodu ning kord ja reeglid erinevad paljuski koolist.  

2)      Lapsevanem ei ole pädev õpetama. Vanematele oli kogu see koduõpe väga suureks koormaks. Enda 

töö ja lapse koolikohustuste kokku klapitamine oli esimestel nädalatel väga stressitekitav. Päevad 

venisid meil mõlemal töötaval vanemal pikaks. Kui vanemad pidid tööle minema ning laps üksinda 

päris toime ei tule, mistõttu suunamine ja utsitamine käis telefoni teel. Pool päevast läkski õppiva 

lapsega tegelemiseks – ülesannetega tutvumine, juhendamine, kontrollimine ja vahepeal avastad, et sa 
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pead lõuna ka valmis tegema (mille ta varem sai koolist). Enda kodused tööd/ tegemised olid selleks 

ajaks pausile pandud. Eriti raske, kui väiksemad lapsed kõrval ja kõigile vaja tähelepanu jagada. 

3)      Kuna enamus õppest oli arvutis, siis sellega oli lastel ka väga/ liiga palju ekraaniaega. Peredes 

kerkis probleemiks ekraan! Õppetöö oli enamasti ju arvuti ning internetipõhine, siis keeruline oli last 

sellest eemale saada.  

 

2.A (nüüd 3.A) klassi distantõppe plusse ja miinuseid 

 

 Plussid  

 

1. Parem ajaplaneerimine. Ise sai valida ajakava ja tempo ning mida ja mis järjekorras õpppida. 

Paindlikkus tööde esitamisel.  

Lapsed said hommikul kauem magada. Lapsel oli rohkem vaba aega.  

 

2. Laps õppis ise oma aega paremini planeerima ja see andis lapsele võimaluse iseseisvalt toimetada 

ning vastutada. Mõningaid töid saatsid lapsed ise õpetajale ja see andis ka kogemuse e-kirjade 

koostamisel.  

 

3. Selged ja konkreeted juhised õpetajatelt.  

 

Miinused  

 

1. Topeltkoormus lapsevanematele kui pidi peale tööd õpetaja rolli asuma. Samas ei tea kui palju laps 

omandas, lapsevanem ei suuda pedagoogi asendada. Laps areneb koolis rohkem kui kodus.  

 

2. Lapse tähelepanu hajumine ja motiveerimine, kuna lapsevanem pidi nüüd korraga olema lisaks ka 

õpetaja. Koolis ikka oma distsipliin, kord ja reeglid mida kodus ei ole võimalik kohaldada. Kohati liiga 

suur õppekoormus.  

 

3. Lapsevanemal ei pruugi olla piisavalt oskuseid või teadmisi kõigi ainete õpetamiseks. Nt. Male ja 

flöödimäng. Meie klassil ei olnud ka videotunde, kus oleks saanud teisi klassikaaslasi näha ja õpetajaga 

otse suhelda  

 

2.B (nüüd 3.B) klassi distantõppe plusse ja miinuseid 

 

Positiivne oli see:   

- sain lapsega rohkem aega koos olla, pere aja planeerimine oli vaba; 

- õpetajate (eriti õp Alli Kallaste) juhised olid selged ja teostatavad; 

- laps õppis õppima iseseisvalt turvalises keskkonnas ja omas rütmis; 

- väga hea oli, et õpetaja Alli Kallaste saatis ka e-mailiga teksti, see oli igal ajal 

kättesaadav; 

- väga hea oli, et õpetaja oli rõhutatud tekst teise tooniga, nii oli kindel, et tähtis osa 

silmist mööda ei lipsanud; 

- negatiivne - lapse sotsiaalne suhtlemine oma eakaaslastega jäi ära. Kui ma ei oleks olnud 

kodune siis võimalik, et negatiivseid aspekte oleks rohkem olnud; 

- see aeg õpetas last iseseisvalt tööle ning kasvatas kohusetunnet; 

 

Negatiivne oli see:   

 - ekool ei avanenud väga paljudel kordadel; 



4 

 

- õpetaja kirjutatud tekst oli ekoolis hüplik, st et tema jutu vahepeale tuli teiste tundide info, 

   see tegi info jälgimise keeruliseks; 

- koduses keskkonnas kippus tähelepanu hajuma, mitte lapse enda süül; 

- laps ei oleks ise kohe kindlasti koduste tööde saatmisega hakkama saanud; 

- selle perioodi alguses oli õppemaht kohati liiga suur, kuna see tuli kõigile ootamatult ja lisaks 

  koolile oli veel hakkama vaja saada vanematel kodus töötamisega, laste trennidega, väikeste 

  õdede/vendadega jne. Oleks soovinud, et programmi oleks natuke hajutatud. Tavaliselt kevade 

  poole läheb õppe maht väiksemaks, aga seekord oleks võinud teha vastupidi.   
 

3.A (nüüd 4.A) klassi distantõppe plusse ja miinuseid 

 

Lastevanemate tagasiside: 

 

Mina toon positiivsena välja selle, et kevad tõestas, et on võimalik ka suurtes koolides vajadusel 

distantsõpet korraldada. Kummardus kõigile pedagoogidele, kes pidid kiirelt ümber orienteeruma. Mis 

aga minu silme läbi muutma peaks on see, et kool peaks algama hommikul ikka 8.10 veebitunniga, kus 

arutatakse päeva teemad läbi ja kõik olulised ainetunnis peaks läbi viima veebis, et laps ei tunneks end 

üksi. See aitab ka õpimotivatsioonis üleval hoida. 

Positiivsetena: 

1. Kontakt õpetajatega. 

Õpetajad olid küsimuste korral kättesaadavad telefonitsi/kirja teel ja altid koheselt juhendama/suunama. 

2. Klassijuhataja otsene kontakt oma klassiga. Messengeri kaudu tuletati meelde mis kellelgi esitamata 

ja utsitati takka. 

3. Veebitunnid 

Selle kontakti vajalikkust tõestas lapse emotsioon kui ekraani vahendusel sai kaaslasi näha ja tekkis 

koostegemise vaimsus. 

 

Negatiivne: 

1. Veebitundide vähesus ja ajad. 

Olen päri, et päeva algus võiks jääda tavarütmi ja kodus püüdsime selle säilitada. Koolitöö algas endiselt 

08.10, aga need vähesedki veebitunnid olid päeva peale kaootilised. 

Juhul kui peaksime samasse seisu jõudma võiks olla päeva alguses järgemööda ära veebitunnid, et 

mingigi raamistik ja süsteemsus säiliks, selgitataks edasi võetud materjal, antakse juhised ja sellele 

järgneb iseseisev töö. 

  

Hea kogemus:  

1. paindlikum õpe,  

2. õpetajad oli alati kättesaadavad,  

3. õpetas lapsele kohusetundlikust;  

halvad:  

1. vähene suhtlus klassikaaslastega,  

2. muusikaõpetuse ülesanded kohati arusaamatud 
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3.D (nüüd 4.D) klassi distantõppe plusse ja miinuseid 

Plussid  

- laps ei pidanud nii vara ärkama 

- infosüsteemi üllatavalt hea toimimine (vähemalt meie vaatevinklist). 

Kuna meie peres on ema hetkel kodune, oli võimalik aktiivselt jälgida kõrvalt, kas laps teemat valdab ja 

asjast aru saab, vajadusel kohe aidata ja suunata. Koolis olles jääb sageli mõningane aineinfo 

omandamata, kas siis väsimuse või tähelepanu hajumise tõttu. Õpetaja ei saa olla nii individuaalne, kui 

kodus lapsevanem on. (Peredes, kus vanemad on pikalt tööl, võib see vastupidi miinuseks osutuda). 

- Hea oli, et ei olnud kellaaja normi vaid päeva-õhtu jooksul. Kuna olen õhtuni tööl, jäi võimalus õhtul 

koos teha. Ilmselt oleks veebi tunnid hea lahendus, sest siis teevad koos õpetajaga. Ning küsimuste 

korral saab õpetaja kohe aidata. Ja jääks ära ka muud probleemid. 

- paindlik süsteem, keskmisest loovamad ülesanded 

- Laps õpib (kui õpib) oma päeva planeerima.  

- Kui see, et viiruse oht ja haigestumine on vähene.  

- Kui laps suutis päeval ära õppida, siis õhtune pikem õppimine jäi ära ja oli nö. vaba õhtu.  

Miinused  

- rohkem oleks võinud olla veebitunde, eriti uue osa õppimise puhul. Panna uue osa selgitamine kas või 

videona kusagile üles. Lapsevanemana ma ei osanud talle seda arusaadavalt seletada. 

- kadus ära kindel rutiin õppimisel. Alguses sai ilusasti oma kooliasjad tehtud ennelõunat, aga hiljem 

venis õppimine õhtuni välja. Siin oleks rohkem kaasa aidanud just need veebipõhised kellaajalised 

tunnid. 

- liiga palju erinevaid keskkondi. Koolis ju piirdutakse õpiku ja Tv, miks distantsõppel peab veel 

erinevad keskkonnad juurde võtma. Neid lihtsalt ei jõua teha. Kehalises kasvatuses peaks liikumine 

jääma väga tavapäraseks ( lihtsalt õues liikumine: jooks, mäng, jalgratas) et kehalisekasvatust ei peaks 

veel eraldi filmima ( see käis küll nüüd juba ühe teise klassi keka kohta aga mainin ära). 

- sotsiaalse suhtluse vajaka jäämine ja füüsiline aktiivsus kannatas ka. 

Üleveebilisi tunde (nö konverentskõnede vormis) oleks võinud kindlasti rohkem olla. Inglise keele 

õppetajale siinkohal kiidusõnad. (Need mõned online tunnid ergutasid last tublisti). 

- Kevadel oli ikka palju neid programme ja saite. Kui laps on üksi kodus siis suht raske nendest aru 

saada. 

- tehnilised nõrkused, arvutikasutamise oskuse erinev tase, liiga palju keskkondi 

- Veebikeskonnas reaalseid ainetunde ei toimunud.  

- Uue materjali õpetamine langes vanemate õlgadele. (õnneks on tegu algklassiga ja materjal ei olnud 

raske) 

- Peale enda 8 tundi tööd tuli alustada kodus uue "tööpäevaga" 

- Liiga palju erinevaid internetikeskkondi (opiq.ee, padlet.com, miksike.ee, ekool, e-kirja vahendusel, 

googel drive), info kättesaadavus ühest keskkonnast. Muidu igavene virr-varr. 

- Muidugi see on meie poiste kapsa aeda, et nad ilma sundimata iseseisvalt ei taha hästi õppida ja selle 

tõttu jääb kõik õhtu peale.  

- Huviringid jäid ära.  

 

 

 

 

http://opiq.ee/
http://padlet.com/
http://miksike.ee/
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5.A (nüüd 6.A) klassi distantõppe plusse ja miinuseid 

 

Lapsevanemad tänavad kõiki õpetajaid, kes olid kevadisel e-õppel toeks. 

Eriti tahame tänada: 

Linda Kuuseok, kes oli alati kättesaadaval ning seletas matemaatika ülesandeid lahti ja valikaine oli 

huvitav ja kaasahaarav; 

Rita Ilves, kes andis igale lapsele personaalset tagasisidet tehtud töödest; 

Liina Truu, kelle inglise keele tunnid olid loomingulised (ristsõnade koostamine, plakatite joonistamine 

jne); 

Just need õpetajad olid alati valmis seletama nii lastele ja ka vanematele teemasid, mis tekitasid raskusi. 

 

Head: 

1. Õpe oli paindlikum. Õpilasel oli võimalik valida aega, millal õppida ja teha pause. 

2. Koolistressi puudumine. 

3. Õpetajad olid vastutulelikud ja sõbralikud.  

 

Vead: 

1. Videotundide vähesus.  

2. Mõnes aines ei kontrollitud üldse aine omandamist. Kohustusliku kirjanduse vastamine, kuid 

raamatuid ei saanud laenutada. 

3. Vähene suhtlus klassikaaslastega. 

 

5.B (nüüd 6.B) klassi distantõppe plusse ja miinuseid 

 

Väga palju tagasisidet ei tulnud ja kirjutan olemasoleva põhjal.  

 

Positiivne 

 

Esile tõstmist väärivad pea kõik õpetajad. E-tundidena jätkusid matemaatika ja eesti keel ja inglise keel. 

Hea, et kehaline jätkus. 

Hommikud rahulikumad ja laps õppis omas tempos 

Nädalavahetus õppimisest vaba 

uus lahendus videotundide näol 

koostöö vanematega 

 

Negatiivne  

 

Arvutiõpetuse tunnid ei toimunud järjepidevalt, mistõttu tekkis nii mõnelgi õpilasel trimestri hinde 

saamisega raskusi.  

Suuta last hoida motiveerituna. 

Eesti keele õpetaja puhul kohati tundus, et tema aine on kõige olulisem. Nõudis kellaajalist tööde 

esitamist, kuigi samal ajal oli mõni teine e-tund.  

Palju erinevaid keskkondi. 

tehnilised tõrked;  

ähvardav ja närviline õpetaja;  

palju õppetööd ning harjumatu iseseisvalt uusi teemasid omandada.  
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7.B (nüüd 8.B) ja 11.AB (nüüd 12.AB)  klassi distantõppe plusse ja miinuseid 

 

Plussid: 

1) aja planeerimine 

2) paindlikus, ei väsitanud, sai katsetada ja eksida 

3) hea koostöö klassikaaslastega 

4) füüsika 

 

Miinused: 

1) tööde kattumine mitmel lapsel 

2) kohati stiimulite puudus 

3) abi küsimine keeruline 

4) ajapiirangud 

 

9.B (lõpetasid kooli) klassi distantõppe plusse ja miinuseid 

 

Positiivne: 

1. Laste digipädevuse areng 

2. Laste ajaplaneerimise oskus arenes - millega tegelen kõigepealt, kuidas jaotan oma päeva tegevused 

jne 

3. Õpioskuste areng - iseendal lasus vastutus, et uus materjal selgeks saada, vajadusel iseseisvalt 

õpetajaga ühendust võtta, lisaküsimusi küsida. 

4. head hinded 

 

Negatiivne: 

1. Nõudmised õpetajate poolt ebaühtlased - kes mis kanalit kasutades õpilastelt tagasisidet ootas, 

seekord võiks olla ühtlane 

2. ei saanud õppematerjali selgeks. 

3. liiga palju vaba aega. 

4. pidi kõik ise selgeks saama, õpetajad oleks võinud teha videotunde tunniplaani järgi. 

 

10.AB (nüüd 11.AB) klassi distantõppe plusse ja miinuseid 

 

3 head 

• Väga mitmes aines oli õpetaja videojuhendamine oluliselt efektiivsem kui igapäevaselt koolis oli 

olnud (nt  eesti k, matem), 

välja toodi füüsikaõp. Videotunnid ja õp.Merle Prii loov lähenemine raamatute vastamisele, 

• klassijuhataja kiire info jagamine, laste toetamine ( abistas ka nädalavahetustel) 

• lapsed õppisid rohkem arvutit kasutama töö vahendina,  

• aja planeerimise oskus paranes, 

• puudusid konfliktsituatsioonid õpilaste-õpetajate vahel ja asjatu "närimine" mis tavatunnist tihti 

suure osa ajast raiskasid, 

• oli võimalik õppida omas tempos, endale lihtsamaid aineid omandada kiiremini, raskematega 

põhjalikumalt tegeleda, 

• vahetundide standardne ja vajadusest mittesõltuv ajakulu asendus asjaliku tegevusega (vastavalt 

vajadusele ja väsimuse astmele sobiliku pikkusega pausiga, mida sai täita kas väljas jalutamise, 

toa korrastamise, kehalise kasvatuse vm sisulise tegevusega), 

• hommikul ei pidanud nii vara tõusma,laps ei olnud nii väsinud, kui koolis käies,  

• võis aineid õppida endale meelepärases järjekorras, 
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• võis pausi teha siis kui tahtis, 

• õpetajad olid mõistvad ja hindasid leebemalt, 

• kodus oli hea rahulik, ei kisa ega lärmi, 

• õpetajad ei riielnud hilinejatega ega nendega, kellel kodutöö tegemata - tublid õpilased ei 

pidanud teistega riidlemist pealt kuulama, 

• vähem oli stressi, 

• ei olnud kiusamist ega koolihirmu, 

• kodus sai rutem õpitud kui on koolipäeva pikkus, 

• laps sai iseseisvalt hakkama, 

• lapse tervis oli parem, igasugu viirushaiguseid. 

 

3 halba 

• Mõnes keerulisemas aines tekkis selge mahajäämus. Kohati saime ise abiks olla, kohati ei 

osanud. Kuna distantsõpe oli noorele siiski väga koormav, ei jäänud  jaksu alternatiivseid 

õppematerjale otsida (kindlasti oleks internetist abi saanud), 

• ei saanud õpetajalt kohe abi küsida, 

• kui oli õppimisel abi vaja, tuli oodata õhtuni, et lapsevanem töölt koju jõuaks ja aitaks 

• kusagilt abi saada ei osanud ega olnud mahtigi otsida, 

• kojujäämine tekitas noorel aeg-ajalt tõsist masendust (suhtlemisvajadus jäi rahuldamata?), 

• polnud sõpru, 

• oli igav, 

• erinevad digikeskkonnad, kus õpetajad toimetasid - pidi ise endale selgeks tegema, kuidas 

mingis keskkonnas toimetada, 

• kodus on küll arvuti, aga puudub kaamera ja mikrofon, et e-tunnis osaleda, 

• vahel vedas tehnika  alt (näit.interneti kõikumisel kadus kogu kontrolltöö). 

• Oli õpetajad, kes ei teinud videotunde , kuid kes andsid väga palju uut materjali, mida oli lapsel 

raske üksi omandada, 

• keemia õp.ajalised kontrolltööd ( liiga vähe aega lahendada), 

• gümnaasiumi õpilastel õpimahud väga suured iseseisvaks õppimiseks, alguses vähemasti ei 

arvestatud suurperedega, kellel iga lapse jaoks it-seadet kahjuks pole, 

• kellaajalised tähtajad, mis samuti võimatu kui peab ühte arvutit jagama 3 lapse vahel. 

 

Kokkuvõte 3+3 

 Head 

1. Parem ajakasutus ( õppimine oma tempoga, rohkem aeg muudeks tegevusteks,). 

2. Õppisid paremini arvutiga töötama. 

3. Rohkem puhkust, und, vähem igapäevast koolistressi, parem tervis. 

 

Halba 

1. Probleemide korral raskem õpetajalt abi saada. 

2. Tehnilised probleemid (pere jagas arvutit, puudus kaamera vm., interneti katkestused.) 

3. Suhtlemisvajadus, igav. 

 

10.C (nüüd 11.C) klassi distantõppe plusse ja miinuseid 

 

Hea kogemus 

laps puhkas end välja/parem,efektiivsem ajakasutus/sai õppida omas tempos 

puudus klassisisene müra  
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tõusis klassi vaheline suhtlus, abistamine  

 

Halb kogemus 

puudus vahetu suhtlemine eakaaslastega 

puudus piisav tagasiside tehtud tööde osas/õpetaja poolsed lisaselgitused, näited 

kodune ruumikitsikus/ pole piisavalt ruumi/ kodune keskkond ei tekita kohusetunnet, pärsib 

keskendumist 

veebitundide vähesus/puudus õpetamine, anti kodutöid/taibukamad jagasid oma töid kõigile 

info halb liikuvus 

tööl käivatel lapsevanematel suure koormus  

Toimub arutelu. 

 

 

KOKKUVÕTTES 

 

+ aja planeerimine ja selle õppimine; 

 paindlik õpe; 

 koolistressi puudumine 

 

_ erinevad keskkonnad; 

vanemate koormus 

suhtlemise puudus 

 

Eriti said kiita:  

õpetajad Linda Kuuseok, Rita Ilves, Liina Truu, Irena Sink, Merle Lepik, Alli Kallaste, füüsika. 

 

Ja suured tänud kõikidele headele õpetajatele. 

 

 

5. Jooksvad küsimused  

 

5.1. tugiteenuste seisust 

 

- koolis uus sotsiaalpedagoog Inga Teär; 

- avati tempoklass kus saab abi eesti keele aines; 

- endiselt peab lapsevanem pöörduma tugikeskuse poole, et oma probleemile lahendust leida; 

- tugikeskuses on puudu spetsialistidest ja lapsevanem ei saa vajavat abi; 

- abi saamine ei ole muutunud paremaks 

 

Toimub arutelu. 

 

5.2. kasvamisest põhikooliks  

 - kooli uus nimi Kuressaare Hariduse Kool; 

 - kooli värvid samad; 

 - kooli logo veidi muutub kaasaegsemaks; 

 - kooli tekkel sama; 

 - kooli hümn sama; 

 

algatame: 

- uue kooli arengukava tegemine; 

- põhimäärus; 
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- põhikiri; 

- õppekava uuendamine; 

- maikuu keskel saab  hoolekogu tutvuda uuendatud dokumentidega 

 

5.3. garderoobikappide tulevik: 

 -    Büroo Kauss Arhitektid võidutöö ei näinud seniste kappide säilitamise võimalust seoses 

      ruumipuudusega; 

- uue projekti järgi saab iga laps oma väikese kapi koolimaja koridori; 

- üleriided pannakse üldgarderoobi 

Mida teha seniste kappidega? 

 

Esimene etapp: 

- viimased ostud-müügid, viimased omanikuvahetused; 

- esimene etapp lõpeb septembri lõpuga 

  

Teine etapp: 

- viime omavahel kokku ühe kapi erinevate bokside omanikud (boksid koosnevad 2 või 3 

kapist); 

- selgitame välja, kas keegi senistest omanikest soovib kogu kappi enadale; 

- kui jah, siis lepivad bokside omanikud omavahel kokku 

 

Kolmas etapp: 

- kappide müümine; 

- pakume kapid koolidele, asutustele jne. Mingi osa õnnestub ilmselt müüs, mingi osa mitte; 

- mis taaskasutusest müümata jääb, tuleb müüa vanarauaks; 

- kogu saadud müügitulu jagada kapiomanike vahel, sõltumata sellest, kas kapp läks 

taaskasutusse või vanarauafirmale. 

 

Toimub arutelu. 

 

5.4. kuidas hakkab toimuma 4. klasside suusatamine KG metsas? 

 - muretseme siis kui selleks aeg käes ja vaatame kas lund on 

 

5.5. laps puudub seoses osavõtuga olümpiaadist, miks aineõpetaja ei saa märkida põhjusega puudumist? 

 - ekool ei lase seda aineõpetajal teha, puudumise saab märkida ainult klassijuhataja; 

 - lapsevanemal on võimalus juba ette hoiatada klassijuhatajat, et laps puudub põhjusega ja 

              klassijuhataja märgib puudumise ära 

 

5.6. tunnikontrollide järgi tegemine 

 - see on aineõpetaja otsus, kas laps peab need järgi tegema või mitte, siin kool ei sekku 

 

5.7. millal õpilane esindab spordis kooli? 

 - siis, kui käib kooli huviringis ja ei kuulu mõnda teise klubisse või huviringi; 

 - õpilane võiks klassijuhatajat teavitada headest saavutustest, et info jõuaks kooli kodulehte 

 

5.8. trepp, mis viib garderoobi on pime, miks? 

 - tuleks üles otsida seinal olev lüliti või teavitada sellest kooli administraatorit 

  

5.9. viimasel koosolekul toimus hoolekogu rühmatöö, rühmatöö kokkuvõte sai kirja pandud hoolekogu 

protokollis nr 6, 9. märts 2020  

 

Hoolekogu rühmatöö tulemused antakse üle kooli direktorile. 
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5.10. õppevahendite rahastamine 

 - PGS §82 lg 11 keelab lisaraha küsimise; 

 - kool ostab kunstitunniks 5.-9. kl erinevad värvid 

 

5.11. ülekäigurada Rehe tänavale ikka veel tegemata 

 - liikluskomisjoni ettepanekul, 05. juunil 2019, otsustati Rehe tänavale kooli sissesõidu juurde 

              ehitada välja ülekäigurada; 

 - kool uurib miks ülekäigurada ikka veel pole tehtud 

 

5.12. uue hoolekogu kokkusaamise ajad oleks: 

  - 30. november 2020; 

  - 22. märts 2021; 

  - 17. mai 2021 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/       

         /allkirjastatud digitaalselt/  

Anton Teras      

Juhataja        Stella Hommik 

         Protokollija 

 


