
 SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM

VIRTUAALSE HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
(koosolek toimus Meet`i keskkonnas)

Kuressaare 22. märts 2021 nr 4

Algus: 18.00  lõpp: 20.00

SÜGi hoolekogu on 37-liikmeline (K. Medri esindab 2.b ja 4.b, A.Teras  esindab 8.b ja 12.ab)

Juhatas: Anton Teras
Protokollis: Kairit Lindmäe
Võtsid osa: 25 liiget 
Puudusid: 12 liiget  

Külalised: direktor  Viljar Aro, õppealajuhataja Marek Schapel, eriõppe juhtõpetaja Madli Mikli,
                  haldusjuht Aado Haandi

PÄEVAKORD:

1. Päevakorra kinnitamine
2.   Ülevaade 2. trimestri õpitulemustest
3.   Info klassi- ja lõpueksamitest ning kooli lõpetamisest
4.   Ülevaade põhikooliks kasvamisest
5.   Ülevaade nn Kingu temaatikast
6.   Info õppetöökorraldusest Upal
8.   Hoolekogu arvamus arengukavale
9.   Hoolekogu arvamus arenguvestluste korrale
10.  Hoolekogu arvamus kodukorrale
11.  Hoolekogu arvamus sisehindamise korrale
12.  Jooksvad küsimused

1. Päevakorra kinnitamine 

Kuulati: koosoleku juhataja Anton Teras tutvustas hoolekogu päevakorda.

Otsustati: häältega 25 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut: kinnitada hoolekogu koosoleku päevakord.

2. Ülevaade 2. trimestri õpitulemustest

Kuulati: õppealajuhataja  Marek Schapel  teeb lühiülevaate  2.  trimestri  õppetööst.  Aruandega
said hoolekogu liikmed eelnevalt tutvuda meili teel.
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Põhikooli  II trimestri õppetöö kokkuvõte

II trimestril õppis 1. – 9. klassides kokku 602 õpilast.

Klasside õppeedukus ja kvaliteet on järgnevas tabelis:

Klass Õpilasi
Õppeedukus

%
Kvaliteet

%
Ainult
viielisi

Autahvel Kiita Võlglasi

1.a 23 95,7 78,3 4 4 14 1
1.b 24 100,0 79,2 5 5 14 0
1.c 3 100,0 33,3 0 0 1 0
1.d 23 100,0 78,3 7 7 11 0
1.e/2.L 5 100,0 0,0 0 0 0 0
2.a 23 100,0 82,6 7 7 12 0
2.b 23 100,0 95,7 4 4 18 0
2.c 5 100,0 0,0 0 0 0 0
2.d 21 100,0 76,2 3 3 13 0
3.a 23 100,0 91,3 7 20 1 0
3.b 23 100,0 78,3 9 16 2 0
3.c/4.e 4 100,0 0,0 0 0 0 0
3.d 22 90,9 68,2 3 12 3 2
3.e 1 100,0 0,0 0 0 0 0
3.ü 1 100,0 100,0 0 0 1 0
4.a 22 100,0 63,6 2 11 3 0
4.b 21 100,0 52,4 3 9 2 0
4.c 6 100,0 0,0 0 0 0 0
4.d 22 90,9 54,5 1 10 2 2
1. – 4. kl 295 98,3 69,5 55 108 97 5
5.a 24 91,7 66,7 3 12 4 2
5.b 23 78,3 69,6 4 12 4 5
5.c 6 16,7 16,7 0 1 0 5
5.d 22 72,7 36,4 0 7 1 6
6.a 21 76,2 38,1 1 7 1 5
6.b 20 75,0 35,0 2 7 0 5
6.c 4 75,0 50,0 0 2 0 1
6.e 1 100,0 0,0 0 0 0 0
6.ü 1 100,0 0,0 0 0 0 0
7.a 22 50,0 13,6 0 2 1 11
7.b 23 65,2 21,7 2 5 0 8
7.c 9 55,6 0,0 0 0 0 4
7.e 4 25,0 0,0 0 0 0 3
7.f 6 83,3 16,7 0 1 0 1
8.a 24 79,2 16,7 0 3 1 5
8.b 23 82,6 26,1 0 5 1 4
8.c 6 50,0 16,7 0 1 0 3
8.e 8 50,0 0,0 0 0 0 4
8.L 1 100,0 0,0 0 0 0 0
9.a 25 68,0 40,0 1 8 2 8
9.b 25 64,0 28,0 1 5 2 9
9.c 1 100,0 0,0 0 0 0 0
9.e 7 85,7 28,6 1 2 0 1
9.ü 1 100,0 0,0 0 0 0 0
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Klass Õpilasi
Õppeedukus

%
Kvaliteet

%
Ainult
viielisi

Autahvel Kiita Võlglasi

5. – 9. kl 307 70,7 31,6 15 80 17 90
1. – 9. kl 602 84,2 50,2 70 188 114 95

Lisaks on 1.d klassis üks ja 4.a klassis üks õpilane koduõppel.

Ainult viielised on:

1.a Eliisabet Kukk, MeriliisMikola, Meribel Täks, Adeele-Mia Väer
1.b Simona Kaunis, Robert Matt, Arabella Rang, Salme Rein, Rosiine-Karoliine Vipp
1.d Triine Allmägi,  Saskia Jansen, MaribelLaats,  Maria  Raud, Hanna Rica Sutt,  Annathea Truu,

Stella-Liise Väer
2.a Elsbet  Hommik,  Kaisa  Lilleorg,  Marion  Nelis,  Lenna-Marie  Pihl,  Kirke  Pulk,  Laura  Putku,

Eliise Vares
2.b MirtelErs, Britt Pihel, Morten Georg YoofiRoberts, Mia Undrest
2.d Marii Jalakas, HannaloreJõearu, Sofia Kütt
3.a Sofia  BerilGündüz,  Frederik  Kukk,  Karita  Kuldsaar,  Karolina  Lember,  Mia Paomees,  Mario

Teder, Hellaliis Vahter
3.b Marta  Aus,  Säde  Kalamees,  Mirell  Metsmaa,  AgorMäeorg,  Mariliis  Mänd,  Iiris  Männikust,

Ronald Reinmaa, Ain-Albert Saar, Melani Umber
3.d Mihkel Saar, Yese Truu, Elis Helena Võidula
4.a Liisbet Kurvits, Miina Sink
4.b Lee Tamm, Karmen Truu, Laura Grete Varik
4.d Mia Marii Vinni
5.a RemiOol, Isadora Rahumeel, Richard Toompuu
5.b Loore Birkenfeldt, LennaHaandi, Krita Kilumets, Merit Soe
6.a Tuule Kalamees
6.b Luise Ling, Britta Truu
7.b Illimar Kirss, Jarno Mononen
9.a Liisa Viljaste
9.b Kirke Viik
9.e Sander Brõsov

Võrdlus eelmiste aastate II trimestriga

Klass
Autahvel Kiidetavad Võlglased

20/21 19/20 18/19 17/18 20/21 19/20 18/19 17/18 20/21 19/20 18/19 17/18
1.a 4 7 16 11 14 12 6 10 1 0 0 0
1.b 5 10 9 8 14 13 13 10 0 0 0 0

1.c 0 0 0 1 0 0 0 0 0

1.d 7 5 8 9 11 12 7 13 0 0 0 0

1.e 0 0 0 2 0 1

2.a 7 9 6 10 12 14 12 10 0 0 0 0

2.b 4 9 5 10 18 10 9 13 0 0 0 0

2.c 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1

2.d 3 5 5 8 13 12 11 7 0 0 0 1

2.e 0 1 0

2.L 0 0 0
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Klass
Autahvel Kiidetavad Võlglased

20/21 19/20 18/19 17/18 20/21 19/20 18/19 17/18 20/21 19/20 18/19 17/18
2.ü 0 1 0

3.a 20 15 19 19 1 2 3 0 0 0 0 0

3.b 16 10 19 15 2 4 2 2 0 0 0 0

3.c 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0

3.d 12 13 10 3 0 3 1 3 0

3.e 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.ü 0 0 1 0 0 0

4.a 11 18 13 15 3 1 2 3 0 1 0 1

4.b 9 16 15 15 2 3 1 0 0 0 0 0

4.c 0 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0

4.d 10 9 2 3 2 2

4.e 0 1 0 1 0 0

4.ü 0 0 0

5.a 12 11 6 9 4 0 3 3 2 2 3 2

5.b 12 7 11 22 4 0 1 1 5 2 2 1

5.c/6.c 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0

5.d 7 1 6

5.e 0 0 0 0 0 0 1 0 0

5.f 1 0 0

5.ü 0 0 0

6.a 7 1 2 12 1 0 2 0 5 4 7 6

6.b 7 9 4 6 0 1 4 3 5 5 4 5

6.c/7.c 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

6.e 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 1 0

6.f 2 0 0

6.ü 0 0 0

7.a 2 7 8 9 1 5 1 0 11 4 7 4

7.b 5 6 4 15 0 1 2 0 8 6 8 2

7.c/8.c 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 1

7.e 0 0 2 0 0 2 3 3 1

7.f 1 0 1

7.L 0 0 0

8.a 3 7 7 7 1 0 0 1 5 6 8 3

8.b 5 5 10 5 1 1 0 0 4 10 2 10

8.c/9.c 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2

8.e 0 2 0 0 4 0

8.L 0 0 0

9.a 8 5 7 10 2 2 3 2 8 8 4 2

9.b 5 9 4 10 2 1 1 0 9 1 6 5

9.c 0 0 0 0 0 0 0 2 6
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Klass
Autahvel Kiidetavad Võlglased

20/21 19/20 18/19 17/18 20/21 19/20 18/19 17/18 20/21 19/20 18/19 17/18
9.e 2 0 1

9.ü 0 0 0 0 0 1

Kokku 188 200 193 226 114 101 92 83 95 71 63 47
Õpilas
i

602 584 563 554 602 584 563 554 602 584 563 554

% õpil
arvust

31,2 34,2 34,3 40,8 18,9 17,3 16,3 15,0 15,8 12,2 11,2 8,5

Puudulikud hinded jagunesid järgmiselt:

Klass Õpilasi kokku Hindeid kokku
1.a 1 1
3.d 1 1
4.d 2 2
5.a 2 2
5.b 5 13
5.c 5 7
5.d 6 22
6.a 5 8
6.b 5 5
6.c 1 1
6.e 1 5
7.a 11 48
7.b 8 24
7.c 4 8
7.e 3 13
7.f 1 2
8.a 5 9
8.b 4 7
8.c 3 6
8.e 4 12
9.a 8 43
9.b 9 38
9.e 1 4
Kokku 95 281

Märgitud 281 puudulikku hinnet jagunesid õppeaineti järgmiselt:
Matemaatika 38
Kirjandus 36
Eesti keel 29
Kunstiõpetus 24
Ajalugu 22
Inglise keel 22
Arvutiõpetus 18
Vene keel 17
Keemia 15
Geograafia 12
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Kehaline kasvatus7
Ühiskonnaõpetus 7
Bioloogia 6
Tööõpetus 6
Loodusõpetus 5
Muusikaõpetus 5
Saksa keel 5
Inimeseõpetus 4
Valikaine 2
Majandus 1

Gümnaasiumi I poolaasta õppetöö kokkuvõte

I poolaastal õppis 10. – 12. klassis 183 õpilast. Klasside õppeedukus ja kvaliteet on järgnevas tabelis:

Klass Õpilasi
Õppeedukus

%
Kvaliteet

%
Ainult
viielisi

Autahvel Kiita Võlglasi

10.a 19 89,5 36,8 0 3 4 2
10.b 16 75,0 56,3 0 1 8 4
10.c 33 81,8 51,5 1 10 7 6
11.a 13 46,2 7,7 0 0 1 7
11.b 11 72,7 36,4 0 3 1 3
11.c 29 65,5 44,8 1 5 8 10
12.a 10 30,0 20,0 0 0 2 7
12.b 18 61,1 50,0 0 3 6 7
12.c 34 82,4 61,8 0 9 12 6
Kokku 183 71,6 45,4 2 34 49 52

Ainult viielised on:
10.c Kariina Kasjanenko
11.c Voldemar Kirss

Võrdlus eelmiste aastatega

Klass
Autahvel Kiidetavad Võlglased

20/21 19/20 18/19 17/18 20/21 19/20 18/19 17/18 20/21 19/20 18/19 17/18
10.a 3 2 0 3 4 3 4 7 2 4 11 3
10.b 1 3 6 5 8 2 5 5 4 7 2 7

10.c 10 10 17 13 7 9 10 11 6 11 4 4

11.a 0 1 3 2 1 2 4 4 7 5 2 9

11.b 3 9 4 1 1 7 6 5 3 4 8 4

11.c 5 11 13 6 8 13 7 10 10 5 8 6

12.a 0 3 0 2 2 2 0 2 7 5 12 8

12.b 3 1 0 6 6 3 1 7 7 10 7 10

12.c 9 9 3 7 12 10 9 8 6 10 8 6

Kokku 34 49 46 45 49 51 46 59 52 61 62 57
Õpilas
i

183 193 197 206 183 193 197 206 183 193 197 206
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Klass
Autahvel Kiidetavad Võlglased

20/21 19/20 18/19 17/18 20/21 19/20 18/19 17/18 20/21 19/20 18/19 17/18
% õpil
arvust

18,6 25,4 23,4 21,8 26,8 26,4 23,4 28,6 28,4 31,6 31,5 27,7

Puudulikud hinded jagunesid järgmiselt:

Klass Õpilasi kokku Hindeid kokku
10.a 2 2
10.b 4 13
10.c 6 9
11.a 7 15
11.b 3 7
11.c 10 33
12.a 7 20
12.b 7 34
12.c 6 15
Kokku 52 148

Märgitud 148 puudulikku kursusehinnet jagunesid õppeaineti järgmiselt:
Matemaatika 52
Vene keel 19
Eesti keel 17
Inglise keel 12
Ajalugu 11
Kirjandus 9
Keemia 8
Informaatika 5
Geograafia 3
Kehaline kasvatus 3
Ühiskonnaõpetus 3
Majandusõpetus 2
Prantsuse keel 2
Programmeerimine 1
Robootika 1
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Puudumised 23. nov 2020 - 12. märts 2021
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1.a 14 326 120 460 23 6348 0,00 0,00 7,25 20,00
1.b 76 119 195 24 6624 0,00 0,00 2,94 8,13
1.c 45 30 75 3 720 0,00 0,00 10,42 25,00
1.d 190 169 359 23 6348 0,00 0,00 5,66 15,61
1.e 40 21 61 4 960 0,00 0,00 6,35 15,25
2.a 9 270 243 522 23 7176 0,00 0,00 7,27 22,70
2.b 4 287 168 459 23 7176 0,00 0,00 6,40 19,96
2.c 2 1 82 85 5 1380 0,00 0,00 6,16 17,00
2.d 2 302 110 414 21 6552 0,00 0,00 6,32 19,71
2.L 0 0 0 0 0 1 216 0,00 0,00 0,00 0,00
3.a 2 250 1 75 328 23 8004 0,01 0,04 4,10 14,26
3.b 13 305 1 428 747 23 7728 0,01 0,04 9,67 32,48
3.c 2 66 89 157 3 936 0,00 0,00 16,77 52,33
3.d 5 221 1 182 409 22 7392 0,01 0,05 5,53 18,59
3.e 0 0 0 0 0 1 120 0,00 0,00 0,00 0,00
3.ü 0 0 0 2 2 1 312 0,00 0,00 0,64 2,00
4.a 8 155 2 79 244 22 7128 0,03 0,09 3,42 11,09
4.b 5 194 224 423 21 6804 0,00 0,00 6,22 20,14
4.c 97 1 9 107 6 1800 0,06 0,17 5,94 17,83
4.d 22 231 170 423 22 7128 0,00 0,00 5,93 19,23
4.e 2 2 1 300 0,00 0,00 0,67 2,00
5.a 209 29 121 359 24 8352 0,35 1,21 4,30 14,96
5.b 18 230 2 187 437 23 8004 0,02 0,09 5,46 19,00
5.c 3 196 1 166 366 6 1944 0,05 0,17 18,83 61,00
5.d 9 231 54 199 493 22 7656 0,71 2,45 6,44 22,41
6.a 360 38 179 577 21 7812 0,49 1,81 7,39 27,48
6.b 9 300 13 255 577 20 7440 0,17 0,65 7,76 28,85
6.c 35 43 111 189 4 1440 2,99 10,75 13,13 47,25
6.e 2 14 110 28 154 1 312 35,26 110,00 49,36 154,00
6.ü 33 1 34 1 324 0,00 0,00 10,49 34,00
7.a 168 214 19 211 612 22 8184 0,23 0,86 7,48 27,82
7.b 384 238 383 1005 23 8832 2,69 10,35 11,38 43,70
7.c 29 129 97 190 445 9 3240 2,99 10,78 13,73 49,44
7.e 31 57 121 85 294 4 1440 8,40 30,25 20,42 73,50
7.f 213 101 88 402 6 2160 4,68 16,83 18,61 67,00
8.a 12 190 220 422 24 9504 0,00 0,00 4,44 17,58
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Klass

Puudumised
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8.b 276 51 328 655 23 9108 0,56 2,22 7,19 28,48
8.c 25 37 102 129 293 6 2304 4,43 17,00 12,72 48,83
8.e 84 100 113 101 398 8 2880 3,92 14,13 13,82 49,75
8.L 4 4 1 336 0,00 0,00 1,19 4,00
9.a 79 360 87 283 809 25 10200 0,85 3,48 7,93 32,36
9.b 38 157 85 332 612 25 10200 0,83 3,40 6,00 24,48
9.c 11 11 1 336 0,00 0,00 3,27 11,00
9.e 8 54 18 129 209 7 2688 0,67 2,57 7,78 29,86
9.ü 9 40 49 1 120 0,00 0,00 40,83 49,00
10.a 40 179 14 327 560 19 8664 0,16 0,74 6,46 29,47
10.b 124 142 10 321 597 16 7296 0,14 0,63 8,18 37,31
10.c 293 16 626 935 33 15048 0,11 0,48 6,21 28,33
11.a 58 295 31 293 677 14 5880 0,53 2,21 11,51 48,36
11.b 42 115 17 182 356 11 4620 0,37 1,55 7,71 32,36
11.c 221 605 2 608 1436 27 12312 0,02 0,07 11,66 53,19
12.a 66 277 2 156 501 10 4560 0,04 0,20 10,99 50,10
12.b 99 541 174 814 18 8208 0,00 0,00 9,92 45,22
12.c 12 233 24 1355 1624 34 15504 0,15 0,71 10,47 47,76

KOOL 1280 9566 1444 10088 22378 784 288060 0,50 1,84 7,77 28,54

Kokkuvõtteks võib õelda, et võlglaseid on juurde tulnud. Mõned on probleemsed klassid. 
Põhikoolis on probleem tekkinud matemaatikaga. Gümnaasiumiga pole probleeme.

Küsimus – õpetaja paneb õpilasele tunnis põhjuseta puudumise, kui kaamera on sees, aga otse õpilase 
pealt ära keeratud, vajunud. Õpilane ei pane ise seda tähele. On see põhjuseta puudumine?

Toimub arutelu.

Seisukoht, et õpetajad juhivad tähelepanu kui kaamera on ära nihkunud ja aitavad õpiulasel tausta 
hägustada.

3. Info klassi- ja lõpueksamitest ning kooli lõpetamisest
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Kuulati: õppealajuhataja Marek Schapel informeerib hoolekogu liikmeid, et kõik on nii nagu sügisel 
kokku lepitud. 

- lõpueksamid toimuvad;
- riigieksamite ajad on paigas;
- 9. klassi ja 12. klassi lõpetamised sõltuvad riigi otsusest;
- Üleminekueksamid toimuvad, vaatame vastavalt olukorrale.

4. Ülevaade põhikooliks kasvamisest

Kuulati: direktor Viljar Aro ja haldusjuht Aado Haandi teevad lühiülevaate veelkord põhikooliks 
kasvamisest:

- õpetajatega keeruline;
- vaja koostada uued dokumendid;
- Kingumaja saatuse kohta info puudub, ei tea, mis sellest saab;
- kooli remont, ventilatsioonitingimused on muudetud tõhusamaks:
- remondi lõpuosas kõik sama

5. Ülevaade nn Kingu temaatikast

Kuulati: eriõppe juhtõpetaja Madli Mikli teeb lühikokkuvõtte:
- majas õpib 84 last;
- märtsist tekkis uus 5. klass;
- õpilastega töötab 20 õpetajat;
- aineõpetajad enda omad;
- oleme pidevalt remondiootuses.

Hoolekogu poolt Saaremaa vallale küsimus, milline on edasi liikumise plaan?
Järgmisele hoolekogu koosolekule kutsuda inimene vallast, kes teemast on teadlikum ja oskab olukorda 
paremini selgitada.

6. Info õppetöökorraldusest Upal

Kuulati: õppealajuhataja Marek Schapel selgitab kuidas hakkab toimina õppetöö ja bussiliiklus Upale.
- bussid hakkavad liikuma linnast Spordihoone parklast;
- koolipäeva algus 3. eri vahetusega: 8.25,  8.45 ja 9.20;
- Kuressaare Ametikooliga koostöö jätkub;
- sporditunnid toimuvad spordihoones;
- söögitund 45 minutit, süüakse lendude kaupa Upa m ajas ja Ametikooli majas;
- on koduklassisüsteem, garderoobi ei ole.

7. Info Upa temaatika ja kooliremondi seisust

Kuulati: haldusjuht Aado Haandi annab ülevaate kolimisest.
- remondi ajal söövad Kingumaja õpilased kohapeal, söök tuuakse Vanalinna Koolist;
- kooli alguses, esimesel kuul, on vaja vabatahtlikke, kes aitaksid liiklust reguleerida, täpsem 

info mais;
- parkala probleem, kuhu saavad lapsevanemad (1. klass) parkida sõidukit, kui toovad lapsed 

kooli, teised suunatakse kooli juurest kohe ära.
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8. Hoolekogu arvamus arengukavale

Kuulati: hoolekogu  esimees  Anton  Teras  palub  hoolekogu  liikmetel  avaldada  oma  arvamust
arengukava kohta. Kuressaare Hariduse Kooli arengukavaga said hoolekogu liikmed eelnevalt tutvuda
meili teel.

Kuressaare Hariduse Kooli arengukava 2021-2026

ÜLEVAADE KOOLIST:
Kuressaare Hariduse Kool e KHK on Saaremaa Ühisgümnaasiumi õigusjärgne ja haridusloolise 
järjepidevuse kandja. Kooli ajalugu saab lugeda aastast 1522, kui otsustati luua Saaremaale ja 
Kuressaarde esimene kool.
Kool on Saaremaa Vallavalitsuse hallatav asutus, mis tegutseb vallavalitsuse haridus- ja 
noorsootööosakonna haldusalas. Kooli tegutsemise vorm on põhikool ja huvikool, mis tegutsevad ühe 
asutusena. Kooli tegevuse aluseks on haridus- ja teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusluba.
Õppeaastal 2021/22 töötab kool kahes kohas - tavaklassid Upa asenduspindadel (umbes 530 õpilast), 
väikeklassid Kuressaares, Kingu 6 (umbes 80 õpilast). Õppeaastast 2022/23 alustab kool remonditud 
hoones Kuressaares, Hariduse 13. 
Koolis töötab iseseisva üksusena looduskeskus.

VISIOON:
KURESSAARE HARIDUSE KOOL – JA SAADKI HAKKAMA
     • KÕIGIGA         e   iseendaga, igas meeskonnas, teiste inimestega
     • KÕIKJAL         e   tööl, kodus, puhkehetkel, kogu maailmas
     • KÕIKSEAEG   e   täna, homme, igal ajahetkel, kogu elu
     • KÕIGEGA       e   püstitatud eesmärkidega

MISSIOON:
SAPERE AUDE = SÖANDA OLLA TARK

TARKUSE VÕTI PEITUB KÜSIMISE JULGUSES

PÕHIEESMÄRK:

SÜG-i  traditsioonidel  põhineva  innovaatilise  koolina  valmistada  ette  õpilasi  edasiõppimiseks,
elukestvaks õppeks ja õnnelikuks eluks kiiresti muutuvas globaliseeruvas maailmas. 

Tunnustatud alusväärtusteks on koolis nagu ka kogu ühiskonnas:
- moraalsed väärtused: ausus, hoolivus, õiglus, inimväärikus, lugupidamine iseenda ja teiste vastu;
- sotsiaalsed väärtused: vabadus, demokraatia, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutus, rahvuslus, emakeel,
kultuuriline mitmekesisus, sallivus, sooline võrdõiguslikkus.  
Neist ja ka muudest väärtustest tulenevalt on koolis kokku lepitud järgmised

PÕHIVÄÄRTUSED:

Õ pihimu - tahame teada ja kogeda.
P lastilisus - suudame võtta olukorda enim teeniva kuju ja vormi.
I sikustatus - igaüks on täiuslik oma unikaalsuses. 
L oovus - meis kõigis on peidus loov looja.
A rmastus - armastame ennast ja aktsepeerime teisi. 



12

N aeruhimulisus - oleme nalja- ja naeruhimulised ning teeme ka teised rõõmsaks.
E nesejuhtimine - oskame eetiliselt suhestuda enda ja teiste väärtustega.

STRATEEGILISED EESMÄRGID JA NENDE TÄITMISE TEED:
1. Koolis luuakse tingimused iga õppija arenguks.
2. Õppe- ja kasvatustöös lähtutakse kaasaegsest õpikäsitusest:  
- head ainealased teadmised koos oskustega neid kasutada; 
- õpioskused võimaldavad autonoomse ja ennastjuhtiva õppija kujunemist, keda iseloomustab oskus 
õppida iseseisvalt ja koostöiselt, kes tunneb erinevaid õpistrateegiaid ja tehnikaid;
- õppija suunamine enesejuhtimisele ja eneseanalüüsile - vajaduste, eesmärkide, tulemuste ja valikute 
eest vastutamine 
3. Väärtustatakse õppimist toetavat paindlikku õpiruumi, sh teisi asutusi ja loodust.
4. Õpe ja kasvatus süvendavad austust oma kodu, kooli, koduvalla ja isamaa vastu. 

Arengukava elluviimisel on olulised järgmised põhimõtted: 
- õppija aktiivne osalus ja vastutus; 
- koostöö ja üksteiselt õppimine;
- õppekvaliteet, paindlikkus, info usaldusväärsus; 
- inimeste erivajadustega arvestamine õppetöö korralduses ja õpikeskkonnas; 
- avatus, sallivus, kogukondlik ja rahvusvaheline koostöö; 
- huvihariduse suurem arvestamine formaalhariduses. 

Lähtuvalt kooli visioonist, missioonist, põhiväärtustest ja eesmärkidest on
kooli kriitilisteks edufaktoriteks:
et kõik tuleks toime;
et õpetajad ja õpilased tuleksid koos edukalt toime ühistegevuste korraldamisega;
et kõik oleksid alati optimistlikud ja innustunud;
et õppeedukus oleks kõrge;
et aineolümpiaadidel oldaks edukad;
et lõpueksamite tulemused oleksid väga head;
et kõik tahaksid ja saaksid edasi õppida.

Kooli toimivuse vastavad võtmenäitajad on:
võlglaste hulk; HEV-õpilaste puhul õpetajate, õpilaste ja vanemate rahulolu;
tagasiside korraldatud üritustest;
erinevate rahuloluküsitluste  tulemused;
autahvlile kantavate ja kiidetavate hulk; 
maakondlike ja üleriigiliste olümpiaadide auhinnakohtade hulk;
lõpueksamite tulemuste keskmised võrrelduna teiste koolidega;
edasiõppijate protsent.

TEGEVUSKAVA:
1. Juhtimine ja personal  
- juhtimissüsteemi monitooring ja vajadusel uuendamine;
- sisehindamise efektiivistamine ja aastaraamatus kajastamine;
- ühiskoolituste vajaduspõhisem planeerimine;
- kooli ajalooraamatu järgmise osa koostamine 2025;
- saarluse teema lõimimine õppetöösse.

2. Õppetöö  
- õppekava arendamine;
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- loovtööde süsteemi viimine 8. klassi, loovtöödega tegeleb rohkem õpetajaid;
- loovtöö mitme aine ühistööna (eesti keel, arvuti, …);
- kodukoha ja kooliga seotud uurimistemaatika laienemine (kodu-uurimuslikud tööd),
- klassijuhatajad esitavad iga õppeaasta lõpus arenguvestlustelt saadud ettepanekud ja korduvad 

probleemid õppealajuhatajale;
- regulaarsed arenguvestlused põhikooli õpilastega, kellel on puudulik trimestrihinne (koos 

õppejuhi, klassijuhataja, aineõpetajate ja tugispetsialistidega);
- rohkem ainetevahelisi ühisprojekte - õpetajate koostöö;
- erinevate ainete lõimimine, et vähendada õppetundide mahtu;
- koolipäeva optimaalse ülesehituse leidmine (pikemad söögivahetunnid, kehaline kasvatus kaks 

korda nädalas jm);
- loovuslaagrid augustis III kooliastmele kunstiainete ette tegemiseks;
- õppekavavälise tegevuse arvestamine õppekava osana (muusikakool, spordikool, …).

3. Tugisüsteemid  
- Kingu maja kontseptsiooni edasiarendamine - luua kaasaegne ja õppimist toetava miljööga 

õpikeskkond sensoorselt tundlikule õppurile, võimalusega õpilast integreerida ka suuremasse 
kollektiivi;

- Kingu õppehoonest Saaremaa sensoorselt tundlike õpilaste kompetentsikeskuse kujundamine ja 
kohandamine;

- ainespetsiifilise õpiabi jätkamine ja täiendamine kõikides kooliastmetes; vastavat pädevust 
omavate õpetajate koolitamine (ka koolisiseselt);

- õpetajaskonna erivajadusega õppuriga arvestamise pädevuse pidev tõstmine (vastav 
mentorprogramm);

- KiVa-projekti ideoloogiaga jätkamine;
- keeruliste juhtumite võrgustikutöö (infovahetus) arendamine lastevanemate ja vastavate 

instantisidega nt valla sotsiaalosakond, Saaremaa Laste- ja Perede tugikeskus;
- kõikide õpilaste eripedagoogiline hindamine esimeses klassis;
- koolipoolsete toetusmeetmete laiendamine;
- lapse õppima õpetamise programmi sisse viimine lapsevanematele;
- tempoklassidega jätkamine (keeleõpetus ja matemaatika);
- abiõpetajate süsteemiga jätkamine;
- tugispetsialistide teenuse tavaklassidele  toomine koolihoonesse, integreeritult õpilase 

koolipäeva (eripedagoog, logopeed);
- rahunemisruumide/individuaalse õppetöö ruumide  sisseviimine.

4. Huvitegevus  
- huvitegevus tagab oma tegevusega kooli traditsioonide järjepidevuse;
- huvitegevus toetab õppetööd;
- huviringid tegutsevad lähtuvalt õpilaste soovidest (nõudlusest) ja katavad erinevaid valdkondi: 

sport ja aktiivne liikumine, kunst, muusika, teater, tehnika, infotehnoloogia, mõttesport, 
silmaringi laiendavad huviringid;

- lisaks koolis jätkuvatele traditsioonidele on paigas uued sündmused ja tegevused, mis tekivad 
seoses muutumisega põhikooliks;

- kooli kodulehel on eraldi olemas lihtsalt hallatav ringide lehekülg, kus on olemas jooksev info 
kui ka statsionaarne põhi;

- välja on töötatud ühtne ja toimiv huviringidesse kandideerimise teavitamise vorm, mis annab 
ülevaate ringide tegevusest, juhendajast, aegadest, asukohast;

- välja on töötatud toimiv koolisisene ringide haldamise süsteem, millest on juhendajal, õpilasel 
või kolmandal isikul võimalik tuvastada kõikide ringide toimumise aeg ja koht;

- huviringid teevad koostööd ka teiste asutustega ja/või inimestega, et mitmekesistada tegevust, 
tuua nähtavale oma roll ühiskonnas ja luua uusi kontakte;
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- huviringides osalevad kõik õpilased, neist oma kooli ringides vähemalt kolmandik.

5. Looduskeskus  
- õppekava toetavad välitunnid looduses ja looduskeskustes;
- kevadised looduslaagrid erinevatele vanuseastmetele;
- õpitoad, õppepäevad, koolitused loodushuvilistele ja loodusõpetajatele;
- projektitöö laiendamine.

6. Raamatukogu  
- oluline on õpikeskuse rakendamine ehk integreerimine õppetöösse;
- raamatukogus on vähemalt kaks kaasaegset multimeedia kasutamist võimaldavat ning kooli 

arvutivõrku ühendatud arvutit, millel on Interneti püsiühendus (ka õpilastele kasutamiseks);
- infotehnoloogiliste vahendite soetamine raamatukogule (kontorikombaini–laserprinter, 

koopiamasin, värviskänner jm. tehnika);
- võimalusel „Lugemispesa” loomine.

7. Haldus  
- kohanemine asenduspindadega õppeaastal 2021/22 ja remonditud maja uute tingimustega 

õppeaastal 2022/23;
- õueala hoolduse aastaid kestnud alafinantseerimise lõpetamine (majahoidja palk ja töökoormus; 

lumelükkamise, teede ja platside kevadise pühkimise jms suuremahuliste tööde tegemine valla 
heakorraettevõtte poolt);

- liikluskorralduse reguleerimine kooli territooriumi ümber (ülekäigurajad Rehe tänavale, 
peatumis- ja parkimiskoht invasõidukile);

- koristus- ja hooldustehnika soetamine (põrandapesumasi(nad), murutraktor jms).

ARENGUKAVA MUUTMISE KORD
Arengukava täitmist analüüsitakse/hinnatakse ja arengukava uuendatakse vajadusel paarisarvuliste 
aastate augustikuu õppenõukogus, hoolekogus ja õpilasesinduses ning esitatakse vallavalitsusele 
hiljemalt 1. novembriks.

Toimub arutelu.

Ettepanek  korrigeerida ja täiendada Kuressaare Hariduse Kooli arengukava ühistööna.

Kool paneb arengukava Drive ja jagab hoolekogu liikmetega, kes teevad nädala lõpuni sinna täiendusi.
Hiljem  kool  vormistab  muudatused  ja  saadab  info  hoolekogu  esimehele,  et  hoolekogu  saaks  uue
arengukava heaks kiita.

Kas hoolekogu kiidab heaks täna hoolekogule esitatud arengukava? Kas antud arengukava on valmis
saatmiseks vallavalitsusele?
 
Toimub hääletus.

Otsustati: häältega 9 poolt, 15 vastu, 1 erapooletu mitte kiita heaks  täna Kuressaare Hariduse Kooli
arengukavaga.

9. Hoolekogu arvamus arenguvestluste korrale
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Kuulati: hoolekogu  esimees  Anton  Teras  palub  hoolekogu  liikmetel  avaldada  oma  arvamust
arenguvestluse korra kohta. Kuressaare Hariduse Kooli arenguvestluse korraga said hoolekogu liikmed
eelnevalt tutvuda meili teel.

Kuressaare Hariduse Kooli arenguvestluse läbiviimise kord

Kuressaare Hariduse Kooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord

I peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Arenguvestluse mõiste.
(1) Arenguvestlus on usalduslik arutelu, mis peab viima üksteise paremale
mõistmisele ja suurendama õpilase õpitahet, mis omakorda toetab õpilase isikuarenguga  seotud 
eesmärkide täitmist.
(2) Arenguvestlus on regulaarne, hästi ettevalmistatud vestlus, kus:
1) tutvutakse uue õpilasega;
2) arutatakse õpilase tulevikuplaane;
3) kaalutakse pädevuste omandamise võimalusi;
4) lepitakse kokku tulevase perioodi tegevuste suhtes.
§ 2. Arenguvestluse eesmärk
(1) Arenguvestluse eesmärgiks on õpilase arengu toetamine ja vastastikuse tagasiside saamine.
(2) Arenguvestluse konkreetsemad eesmärgid on:
1) kaardistada õpilase hetkeolukord kooli õppekavast lähtudes;
2) leppida kokku arenguplaan eelolevaks arenguperioodiks;
3) leida mooduseid tõstmaks vajadusel õpilase enesehinnangut.
§ 3. Arenguvestluste osapooled
(1) Arenguvestluse osapooled on:
1) õpilane;
2) klassijuhataja;
3) õpilase seaduslik esindaja;
4) vajadusel teised õpetajad ja koolitöötajad.
§ 4. Arenguvestlus kui vastastikune kokkulepe
(1) Klassijuhataja ja õpilase vahelise vastastikuse kokkuleppe sõlmimine toimub arengueesmärkide 
püstitamise ja nende saavutamise teede sõnastamise kaudu.
(2) Arengueesmärgid on selgelt defineeritud ja reaalsed.
(3) Õpilane sõnastab oma arengueesmärgid.
(4) Õpilase arengueesmärgid tulenevad õpilase eneseanalüüsist.
(5) Õpilase arengueesmärkide saavutamisel on klassijuhatajal ning õpilase seaduslikul esindajal toetav 
ja abistav roll.
§ 5. Konfidentsiaalsusnõuded arenguvestluse läbiviimisel
(1) Õpilase eneseanalüüsi tulemused on konfidentsiaalsed.
(2) Õpilase eneseanalüüsi tulemusi ei tohi avaldada kolmandatele isikutele.
(3) Klassijuhatajale arenguvestlusel teatavaks saanud informatsioon on konfidentsiaalne ja ei kuulu, 
ilma täiendava vestlusel osalejate kokkuleppeta, avaldamisele kolmandatele isikutele.
(4) Klassijuhatajale arenguvestlusel teatavaks saanud kriminaalse sisuga informatsioon tuleb edastada 
vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

II peatük
PROTSEDUURIREEGLID
§ 6. Arenguvestluse läbiviimise aeg
(1) Arenguvestluse kuupäeva lepib õpilase ja õpilase seadusliku esindajaga kokku klassijuhataja suulise 
vestluse, e-kirja  või eKooli vahendusel.
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(2) Kui kool ei ole saanud koolikohustusliku õpilase vanemaga arenguvestluse aja kokkuleppimiseks 
kontakti või vanem ei ole teist korda ilmunud arenguvestlusele kokkulepitud ajal, teavitab kool sellest 
vallavalitsust, kes vajadusel rakendab meetmeid lapse õiguste kaitsmiseks.
(3) Arenguvestlusi viiakse läbi reeglina üks kord õppeaasta jooksul ja arenguperioodiks on üks aasta:
1) vajadusel võib periood olla lühem.
(4) Arenguvestluse orienteeruv kestus on üks tund.
§ 7. Õpilaste liikumisel ja/või klassijuhataja vahetumine
(1) Kui õpilane saabub õppeaasta keskel teisest koolist, siis toimub arenguvestlus õpilasega kahe kuu 
jooksul õpilase saabumise ajast.
(2) Klassijuhataja vahetumisel viib uus klassijuhataja kõikide õpilastega arenguvestluse läbi kuue kuu 
jooksul alates ametisse asumise ajast.
(3) Õpilase lahkumisel koolist kehtivad edasi kõik arenguvestlusi puudutavad konfidentsiaalsuse 
nõuded.
§ 8. Arenguvestluste ettevalmistamine
(1) Arenguvestlustega alustades teeb klassijuhataja eKoolis olevad küsimustikud õpilasele ja tema 
seaduslikule esindajale kättesaadavaks.
(2) Küsimustik tuleb täita hiljemalt üks nädal enne arenguvestluse toimumist.
(3) Arenguvestluse ajaks peab klassijuhataja olema õpilase ja tema seadusliku esindaja eKoolis olevate 
vastustega tutvunud.
(4) Arenguvestlus tuleb läbi viia privaatses ruumis ilma segavate asjaoludeta.

III peatükk
SISU JA DOKUMENTEERIMINE
§ 9. Arenguvestluse sisu
(1) Arenguvestluse käigus väljendab õpilane enda mõtteid ja seisukohti.
(2) Arenguvestluse soovituslik kava:
1) vestluse eesmärgi sõnastamine;
2) eelmise perioodi eesmärkide ja huvide realiseerumise ülevaatamine;
3) õppimise ja käitumise analüüs;
4) klassijuhatajapoolne tagasiside;
5) õpilasepoolne tagasiside ning ootuste ja huvide väljendamine;
6) eesmärkide, arenguvajaduste ja tegevuskava sõnastamine;
7) õpilase seadusliku esindaja osalemisel tema tagasiside;
8) kokkulepe;
9) kokkuleppe allkirjastamine.
§ 10. Arenguvestluse dokumenteerimine
(1) eKoolis vormistatakse arenguvestluse protokoll.
(2) Klassijuhataja esitab õppejuhile arenguvestlustest kokkuvõtte, mis ei sisalda konfidentsiaalset 
informatsiooni.

IV peatükk
LÕPPSÄTTED
§ 11. Arenguvestluste koordineerimine ja vastutus
(1) Arenguvestluste korraldamise ja protseduurireeglite täitmise eest vastutab klassijuhataja.
(2) Arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra kehtestab kooli direktor, esitades selle
eelnevalt arvamuste avaldamiseks õppenõukogule ja hoolekogule.

Ettepanek nõustuda direktori poolt saadetud Kuressaare Hariduse kooli arenguvestluse korraga:

Toimub hääletus.
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Otsustati: häältega 22 poolt, 2 vastu, 1 erapooletut nõustuda Kuressaare Hariduse Kooli
arenguvestluse korraga.

10. Hoolekogu arvamus kodukorrale

Kuulati: hoolekogu esimees Anton Teras palub hoolekogu liikmetel avaldada oma arvamust kodukorra
kohta. Kuressaare Hariduse Kooli kodukorraga said hoolekogu liikmed eelnevalt tutvuda meili teel.

Kuressaare Hariduse Kooli kodukord

1. Üldsätted

1.1. Kuressaare Hariduse Kooli (edaspidi Kooli) kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele
täitmiseks kohustuslik.

1.2. Kooli kodukord ei sätesta neid õpilastele ja kooli töötajatele kehtestatud asjaolusid, mis
on kirjeldatud teistes kooli dokumentides või õigusaktides.

1.3. Õpilase  suhtes,  kes  ei  käitu  kodukorra  kohaselt,  rakendatakse  koolis  põhjendatud,
asjakohaseid  ja  proportsionaalseid  tugi-  ja  mõjutusmeetmeid  põhikooli-  ja
gümnaasiumiseaduse § 58 sätestatud tingimustel ja korras.

1.4. Kooli  kodukord  on  avalik  dokument,  millega  saab  tutvuda  kooli  veebilehel,
raamatukogu ruumides ja infostendil.

1.5. Lähtuvalt  erinevatest  koolielu  reguleerivatest  õigusaktidest  sätestatakse  kodukorras
järgmised korrad:
● Hindamisest teavitamine (PGS § 29 lg 4)
● Hindamise  korraldus  ning  õpilaste  ja  vanemate  hinnetest  ja  hinnangutest

teavitamise kord (PRÕK §19 lg 4)
● Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa õpilasele ja tema vanemale teatavaks

tegemise kord (PGS § 55 lg 4)
● Õppest puudumisest teavitamise kord (PGS § 35 lg 3)
● Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord (PGS § 58 lg 9)
● Jälgimisseadmestiku kasutamise kord (PGS § 44 lg 6)
● Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade

ennetamise,  neile  reageerimise,  juhtumitest  teavitamise,  nende  juhtumite
lahendamise  kord  ning  abinõud  õpilaste  ja  koolitöötajate  vaimse  ja  füüsilise
turvalisuse  ja  tervise  kaitseks  ning  vaimse  ja  füüsilise  vägivalla  ennetamiseks
(PGS § 44 lg 2 ja 3)

● Kooli keelatud esemete ja ainete loetelu (PGS § 44 lg 13)
● Seadusega mittekeelatud esemete ja ainete kasutamise viisid,  mis toovad kaasa

esemete ja ainete kooli hoiulevõtmise (PGS § 58 lg 3 p 6)
● Kooli hoiule võetud esemete ja ainete hoiustamine (PGS § 58 lg 5)
● Õpilaspileti kasutamise kord (Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm §

2 lg 4)
● Kooli  rajatiste,  ruumide,  raamatukogu,  õppe-,  spordi-,  tehniliste  ja  muude

vahendite tasuta kasutamise kord õpilastele õppekavavälises tegevuses (PGS § 40
lg 2)

● Kooli tunnustusmeetmed õpilaste tunnustamiseks õpingute jooksul (PGS § 57)
● Nõuded õpilase käitumisele (PRÕK § 19 lg 5)
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2. Hindamisest teavitamine

2.1. Trimestri  või  poolaasta  algul  teeb  aineõpetaja  õpilastele  teatavaks  vastava  õppeaine
nõutavad  teadmised  ja  oskused,  nende  hindamise  aja  ja  vormi  ning  hindamise
kriteeriumid.  Õpetaja  lähtub  õpilaste  teavitamisel  ja  teabelehe  koostamisel  õpetaja
töökavast,  mille  ta  on koostanud kooliõppekava  üldosa  ja  ainekava  alusel  kõikidele
klassidele, kus ta õpetab ning milles on täpsustatud kooli ainekavas esitatut, arvestades
konkreetseid  õpilasi,  kasutatavat  õppekirjandust  ja  -materjale  ning  õpetajatevahelist
koostööd. Kooli õppekava üldosaga ja ainekavadega saab tutvuda kooli veebilehel.

2.2. Õpilane ja vanem saavad hindamist puudutava teabega tutvuda eKoolis neile sobival
ajal.

3. Hindamise korraldus ning õpilaste ja vanemate hinnetest ja hinnangutest teavitamise kord

3.1. Kooli  õppekavaga  sätestatud  hindamise  korraldus  on  avalikustatud  kooli  tegevuse
kajastamiseks peetaval veebilehel.

3.2. Kool  annab  põhikooli  õpilasele  ja  piiratud  teovõimega  õpilase  puhul  ka  vanemale
kirjalikku tagasisidet õpilase käitumise (sealhulgas hoolsuse) kohta vähemalt kaks korda
õppeaastas kooli õppekavas kehtestatud korras.

3.3. Õpilast  ja  tema  seaduslikku  esindajat  teavitab  kool  trimestri  või  poolaasta  jooksul
saadud hinnetest eKooli vahendusel.

3.4. Kõiki  kooli  õpilasi  ja  nende  seaduslikke  esindajaid  teavitab  kool  kokkuvõtvatest
trimestri- ja aastahinnetest ning käitumise- ja hoolsuse hinnetest klassitunnistuse kaudu,
mille kool saadab õpilasega koju õppeaasta lõpus.

3.5. Õpilasel on õigus saada vastavalt klassi- või aineõpetajalt teavet oma hinnete kohta.
3.6. Õpilase  seaduslikul  esindajal  on õigus  saada  täiendavat  teavet  hindamise  korralduse

kohta kooli veebilehelt ja vastavalt avaliku teabe seadusele.
3.7. Hinnatava  töö  sooritamise  ajal  puudumise  või  selle  ebaõnnestumisega  seotud

küsimustes aga ka järelevastamise või järeltööde sooritamise korraga seotud küsimustes
saab teavet hindamise korraldusest, mis on avalikustatud kooli veebilehel ja/või vastava
aine õpetajalt.

3.8. Hindeid saab vaidlustada vastavalt kooli õppekavas kehtestatud korras õpilane või tema
seaduslik esindaja kümne tööpäeva jooksul hinde teada saamisest.

3.9. Kodukorra  täitmine  on  seotud  õpilase  käitumise  hindamisega  klassijuhataja  poolt.
Käitumishindega  "eeskujulik",  "hea"  või  "rahuldav"  hinnatakse  õpilast,  kes  täidab
kodukorra nõudeid. Käitumishindega «mitterahuldav» hinnatakse õpilast,  kes ei täida
kodukorras õpilasele suunatud nõudeid.

4. Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa õpilasele ja tema vanemale teatavaks tegemise
kord

4.1. Kooli päevakava on õppepäeva vältel koolikohustuse täitmiseks koolis õpiülesannetega
seotud tegevuste ja pikapäevarühmas korraldatavate tegevuste toimumisjärjestust ning
nende ajalist kestust kajastav loetelu.

4.2. Tunniplaan on päevakava osa ja koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud
õpilase  nädalakoormusest,  riikliku  õppekava  alusel  koostatud  kooli  õppekavast,
õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest.

4.3. Õpilane on kohustatud osalema õppetöös vastavalt konkreetse õpilase jaoks kooli poolt
ettenähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele.
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4.4. Õpilase  päevakava  ning  muudatused  selles  tehakse  õpilasele  ja  vanemale  teatavaks
kooli veebilehe kaudu.

4.5. Põhikooli-  ja  gümnaasiumiseaduse §58  lõikes  3  nimetatud  mõjutusmeetme
rakendamisest teavitatakse vanemat eKooli kaudu, välja arvatud punktis 12 sätestatud
mõjutusmeetme  rakendamisest,  mille  rakendamise  otsus  toimetatakse  õpilasele  või
piiratud teovõimega õpilase puhul vanemale kätte posti teel või antakse kätte allkirja
vastu.

5. Õppest puudumisest teavitamise kord

5.1. Kui õpilane lahkub õppepäeva jooksul, siis teavitab ta sellest kooli sekretäri, sekretär
informeerib  sellest  vanemaid.  Õpilase  puudumisest  kooli  direktori  kinnitatud
tunniplaanijärgsest  tunnist  informeeritakse  viivitamatult  klassijuhatajat  või  kooli
direktorit, kes korraldab vanema teavitamise vanemaga kokku lepitud sidekanali kaudu.
eKooli päevikusse märgib õpetaja puudujad märkega ”-”, hilinejad märkega ”+”. eKooli
päeviku täitmisel järgib õpetaja eKooli õpetajapäeviku täitmise korda.

5.2. Õpilane peab viibima õppetunni ajal tunniplaanijärgses õppetunnis. Kui kooli töötajate
tegevuse  tulemusena  või  kooli  esindamise  eesmärgil  võistlustel,  üritustel  või
olümpiaadidel  ei  saa  õpilane  viibida  õppetunnis,  siis  taotluse  õppetundidest
vabastamiseks  esitab  klassijuhataja  või  aineõpetaja  õppejuhile  vähemalt  kolm päeva
enne taotletavat päeva.

5.3. Seoses olümpiaadi maakondliku või vabariikliku vooru ettevalmistusega võib õpilane
olümpiaadile eelneval nädalal puududa kuni kümme tundi, kusjuures ta peab koos teiste
õpilastega  sooritama  sel  ajavahemikul  toimuvad  kontrolltööd.  Tundidest  vabastus
toimub vastavalt punktis 5.2 kirjeldatule.

5.4. Õpilase  teadaoleva  pikemaajalise  puudumise  eel  esitab  õpilane  või  lapsevanem
vastavasisulise  avalduse  (Lisa  1)  õppejuhile,  milles  on  märgitud  puudumise  põhjus;
klassijuhataja  ja  aineõpetajate  nõusolekud  ning  aineõpetajate  juhised  iseseisvaks
õppetööks.

5.5. Põhjusega  puudumiseks  loetakse  puudumist,  mille  kohta  on  lapsevanema  või  arsti
tõend, kooli juhtkonna, klassijuhataja või vastava aineõpetaja luba. Kõik muud juhud on
põhjuseta puudumised. Esimese tunni õpetaja  annab pärast  1. tundi puudujate nimed
sekretärile,  kes  võtab  ühenduse  koduga,  saamaks  teada  õpilase  puudumise  põhjuse.
Sekretär informeerib sellest klassijuhatajat. Kui õpilane puudub hilisematest tundidest,
võtab klassijuhataja esimesel võimalusel koduga ühendust, et selgitada välja puudumise
põhjused.  Lapsevanem  fikseerib  puudumise  põhjuse  eKoolis.  Kooli  juhtkonna,
klassijuhataja või aineõpetaja loal puudumised on märgitud klassijuhataja poolt eKooli
puudujate  päevikusse.  Lapse  haigestumise  või  muul  põhjusel  ootamatu  puudumise
korral teatab lapsevanem sellest kohe hommikul eKooli puudumistõendi esitamisega,
klassijuhatajale  kokkulepitud  viisil  või  kooli  sekretärile  (telefon 452 4430 või  5348
6181,  e-mail  info@hariduse.edu.ee).  Kui  õpilane  eelnevalt  teab  oma  puudumisest,
teatab lapsevanem sellest klassijuhatajale.

5.6. Meetmed  põhjuseta  puudumistega  tegelemisel:  1  –  3  puudutud  tunni  korral  vestleb
klassijuhataja õpilasega; 4 – 6 tunni korral kaasatakse vestlusesse ka lapsevanem; 7 – 9
põhjuseta puudutud tunni korral vestleb sotsiaalpedagoog õpilasega; 10 – 12 põhjuseta
puudutud  tunni  korral  vestleb  õpilasega  õppealajuhataja  ja  teeb  õppenõukogule
ettepaneku  märkuse  lisamiseks  tunnistusele;  13  –  15  puudutud  tunni  korral
õppealajuhataja vestleb õpilase ja lapsevanemaga;  16 – 18 põhjuseta puudutud tunni
korral  toimub  õpilase  aruandlus  direktsioonis,  direktsioon  teeb  ettepaneku
õppenõukogule noomituse lisamiseks tunnistusele;  19 – 21 põhjuseta puudutud tunni
korral  selgitab  õpilane  enda  käitumist  õppenõukogus,  õppenõukogu  arutab
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käitumishinde  alandamist;  üle  22  põhjuseta  puudutud  tunni  korral  esitab  kool  teate
õpilase kodukoha omavalitsusele.

6. Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord

6.1. Tugi-  ja  mõjutusmeetmete  rakendamisest  teavitatakse  vanemat  eKooli  kaudu  või
kasutades  vanema  poolt  koolile  esitatud  kontaktandmeid  pärast  õpilase  selgituse
ärakuulamist ja õpilasele tugi- ja mõjutusmeetme valiku põhjendamist.

6.2. Vanemat  teavitatakse  viivitamata  meetme  rakendamisest,  mis  on  seotud  keelatud
esemete või ainete olemasolu kontrollimise ja äravõtmisega õpilase valdusest, esemete
ja  ainete  kooli  hoiule  võtmisel  ning  kui  rakendatakse  pärast  õppetundide  lõppemist
koolis  viibimise  kohustust  koos  määratud  tegevusega  kuni  1,5  tunni  ulatuses  ühe
õppepäeva jooksul.

6.3. Vanemat  teavitatakse  kirjalikku  taasesitamist  võimaldavas  vormis,  kui  rakendatakse
ajutist  keeldu  võtta  osa  õppekavavälisest  tegevusest  koolis,  näiteks  üritustest  ja
väljasõitudest.

6.4. Õppenõukogu  kirjalik  otsus  ajutise  õppes  osalemise  keelu  kohaldamise  kohta
toimetatakse vanemale kätte posti teel või antakse kätte allkirja vastu.

7. Jälgimisseadmestiku kasutamise kord

7.1. Ohu väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks kasutatakse
koolis toimuva jälgimiseks pilti salvestavat jälgimisseadmestikku.

7.2. Jälgimisseadmestiku salvestist säilitatakse piiratud juurdepääsuga valvatavas ruumis.
7.3. Jälgimisseadmestiku  kasutamisest  teavitamiseks  kasutatakse  ruumide  ustel,  kus

jälgimisseadmestik on paigaldatud, teabetahvlit.
7.4. Juurdepääsuõigus  salvestisele  on  kooli  pidaja  volitatud  isikul,  direktoril  või  tema

volitatud isikul, kes on koolis juurdepääsuõigust omavateks isikuteks.
7.5. Igakordne  juurdepääs  salvestisele  fikseeritakse  kirjalikult,fikseerides  kuupäeva  ja

kellaaja ning eesmärgi, mis tingis salvestise vaatamise vajaduse.

8. Õpilaste  ja  koolitöötajate  vaimset  või  füüsilist  turvalisust  ohustavate  olukordade
ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise kord
ning abinõud õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitseks
ning vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks

8.1. Koolis  ei  ole  kiusamine  lubatud  ega  aktsepteeritud.  Kuressaare  Hariduse  Kool  on
liitunud KiVa programmiga. Kiusamisjuhtumitega tegelevad kooli KiVa meeskond ja
klassijuhatajad, kasutades KiVa meetodit.

8.2. Vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks peavad vahetundide
ajal kooli üldkasutatavates ruumides korda korrapidaja-õpetajad korrapidamise graafiku
alusel.

8.3. Õpilaste ja koolitöötajate füüsilise turvalisuse tagamiseks on kooli õueala ning hoone
koridorid  ja  söökla  varustatud  turvakaameratega.  Kaamerate  salvestatud  materjale
kasutatakse  kooli  volitatud  isiku,  politsei  või  turvafirma  poolt  eriolukordade
lahendamiseks.

8.4. Vaimsest ja füüsilisest turvalisuse ohust teada saamisel informeeritakse direktorit, kelle
pädevuses  on  juhtumi  lahendamine  või  selle  juhtumi  lahendamise  edasiandmine
väljaspool kooli olevatele isikutele või asutustele.
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8.5. Kooli töötaja või õpilase sobimatu käitumise korral, mis ohustab teiste isikute vaimset
või  füüsilist  turvalisust,  on  oluline  hinnata  selle  võimalikke  põhjuseid  ja  olukorra
tõsidust  ning  piisavalt  tõsise  juhtumi  korral  tuleb  reageerida  kiiresti,  rakendades
pedagoogilisi  või  andragoogilisi  võtteid  või  vajadusel  tõkestada  edasine  sobimatu
käitumine ning pöörduda direktori või politsei poole.

8.6. Eesmärgiga ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase
suhtes  rakendada  põhjendatud,  asjakohaseid  ja  proportsionaalseid  tugi-  ja
mõjutusmeetmeid  Põhikooli-  ja  gümnaasiumiseaduse  §  58  sätestatud  tingimustel  ja
korras.

8.7. Alkoholi,  tubaka  või  muu  aine  omamise  korral  reageeritakse  kooli  töötajate  poolt
vastavalt  ohu tõsidusele  ning  võetakse  keelatud  aine  õpilaselt  hoiule.  Keelatud  aine
omamisest  teavitatakse  politseid  ja  äravõetu  antakse  üle  vanemale  või  politseile
vastavalt politseilt saadud korraldustele.

8.8. Kakluse  ja  kehalise  vigastuse  tekitamise  korral  teavitatakse  vanemaid  ja  politseid,
vajadusel kaasatakse kooli õde või kiirabi.

8.9. Kaasõpilaste ja kooli töötajate häirimise korral (sõim, avalik solvang, asjade loopimine
jms käitumise korral) tehakse kindlaks tunnistajad ja teavitatakse vanemaid, õpilasega
viiakse läbi pedagoogiline vestlus.

8.10. Vaimset ja füüsilist turvalisust ohustanud isikutelt ning pealtnägijatelt võetakse suuline
või kirjalik seletus. Suulise seletuse protokollis või kirjalikus seletuses on fikseeritud
seletuse  andmise  ja  juhtumi  toimumise  kuupäevad,  seletuse  andnud  isiku  ja
pealtnägijate  andmed  ning  kirjeldatud  juhtumi  sisu  (Lisa  2).  Seletuse  võtja  teavitab
õpilaselt suulise või kirjaliku seletuse võtmisest tema vanemat ning võimaldab vanemal
õpilaselt  võetud  seletuse  ja  väljaselgitatud  juhtumi  asjaolude  kohta  koostatud
dokumentidega tutvuda.

8.11. Isiklike  esemete  rikkumise,  varastamise,  kehaliste  vigastuste  tekkimise  või
väljapressimise korral peab õpilane või tema vanem esitama vastava avalduse politseile.
Koolil puudub selliste juhtumite menetlemise pädevus.

9. Distantsõppele  ülemineku  otsustamine  eesmärgiga  ennetada  või  tõkestada  tuvastatud
nakkushaiguse levikut

9.1. Eesmärgiga  tõkestada  tuvastatud  nakkushaiguse  levikut,  vormistab  direktor
distantsõppele  ülemineku  otsuse   käskkirjaga.  Enne  käskkirja  andmist  tuleb
distantsõppele ülemineku otsus eelnevalt kooskõlastada Terviseametiga.

9.2. Kui  distantsõppe  vajadus  tuleneb  ennetavatest  meetmetest  (näiteks  hajutamine),
kooskõlastab direktor eelnevalt otsuse kooli pidajaga.

9.3. Distantsõpet nakkushaiguse leviku ennetamiseks või tõkestamiseks rakendatakse üksnes
äärmise  vajaduse  korral  ja  lühimaks  hädavajalikuks  ajaks.  Distantsõpet  ei  rakendata
direktori  otsusel  kauem  kui  10  kalendripäeva,  mille  järgselt  hindab  direktor  uuesti
distantsõppe vajadust.

9.4. Distantsõppe  rakendamisel  nakkushaiguse  leviku  ennetamiseks  või  tõkestamiseks
arvestab direktor sellega, et osapooltele (õpilased, töötajad, vanemad) jääks piisav aeg
uue olukorraga arvestamiseks. Välditakse olukorda, kus kool läheb distantsõppele üle
üksnes ühe päevaga, välja arvatud juhul, kui selline nõue on tulnud Terviseametilt.

10. Juhised COVID-19 leviku tõkestamiseks

10.1. Haigena  ollakse  kodus,  kooli  ei  tule  (ka  köha  ja  nohu  on  haigus).  Palavik,  nohu,
kurguvalu, köha, maitse- ja lõhnataju kadu või halb enesetunne on piisavaks puudumise
põhjuseks. Haigussümptomite puhul tuleb ühendust võtta perearstiga edasiste suuniste
saamiseks.
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10.2. Võimalusel tullakse kooli ja lahkutakse koolist jalgsi või jalgrattaga.
10.3. Koolipäeva lõppedes lahkutakse koolimajast ja välditakse igasuguseid registreerimata

kogunemisi koolis ja selle territooriumil.
10.4. Kes  ei  õpi  ega  tööta  koolis,  need  sisenevad  koolimajja  äärmisel  vajadusel  kooli

töötajaga kooskõlastatult, koolimajas kantakse maski.
10.5. Garderoobis toimetatakse võimalikult kiiresti ja liigutakse kohe oma klassiruumi juurde.
10.6. Koolimajas liigutakse rahulikult, ei joosta, ei trügita, välditakse lähikontakte kaaslastega

nii palju kui saab.
10.7. Koolimajas liigutakse treppidel üles Kingu tänava poolset trepikoda kasutades ja alla

Rehe tänava poolset trepikoda kasutades.
10.8. Välditakse lifti kasutamist.
10.9. Aulas ja võimlas korraldatakse või osaletakse üritustel, mille täituvus vastab Vabariigi

Valitsuse kehtestatud piirarvudele, kuid mitte rohkem kui 150 pealtvaatajat, liigub kuni
75 osalejat.

10.10. Koolipäeva jooksul pestakse regulaarselt käsi. Võimalusel kantakse koolikotis isiklikku
desinfitseerimisvahendit.  Kindlasti  pestakse  käsi  enne  sööki,  paberrätikud  visatakse
korralikult prügikasti.

10.11. Üldjuhul süüakse päevakavas kehtestatud söögiajal.
10.12. Kasutatakse enda õppevahendeid, kaaslasega neid ei jaga.
10.13. Koolis on õppetöö ajal reisimine üldiselt keelatud. Välisriigist tulles on kohustus jääda

kaheks  nädalaks  eneseisolatsiooni  ja  distantsõppele.  Ajakohase  info  riikide  ja
liikumispiirangute  kohta  Eestisse  saabujatele  leiab  Välisministeeriumi
kodulehelthttps://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-
saabujatele  https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele  
Kui pere valib piiril  testimise,  siis tuleb olla eneseisolatsioonis ja distantsõppel teise
negatiivse testini.

10.14. Kui on olnud lähikontakt COVID-19 haigestunuga, siis on kohustus jääda 10 päevaks
eneseisolatsiooni  ja distantsõppele ning teavitame kooli (kantselei  juhatajale telefonil
452 4430 või 5348 6181, e-mail  info@hariduse.edu.ee).  Samuti teavitame kooli,  kui
COVID-19 diagnoos on leidnud kinnitust.

10.15. Riskirühma kuulujatel on soovituslik kanda kaitsemaski.
10.16. Kui haigestumine leiab aset koolis, siis kooliõde või klassijuhataja informeerib sellest

lapsevanemat,  lapsevanem  on  kohustatud  õpilasele  järele  tulema,  haigestunu
isoleeritakse teistest ja talle antakse kaitsemask.

10.17. Kui klassis on tuvastatud haigestumine COVID viirusesse, saadetakse klass vajadusel
distantsõppele kooskõlastatult Terviseametiga.

10.18. Kooli töötajal on õigus mõõta õpilase kehatemperatuuri.
10.19. Võimalusel kasutame koroonaäppi HOIA.

11. Kooli keelatud esemete ja ainete loetelu

11.1. Koolis on õpilasele keelatud järgmised esemed ja ained:
11.1.1. relv relvaseaduse tähenduses;
11.1.2. lõhkeaine, pürotehniline aine ja pürotehniline toode lõhkematerjaliseaduse

tähenduses;
11.1.3. aine, mida kasutatakse mürgistuse või joobe tekitamiseks;
11.1.4. aine, mis on seaduse alusel keelatud õpilase vanusest tulenevalt;
11.1.5. muu ese või aine, mida kasutatakse õpilase või teise isiku elu või tervise

ohtu   seadmiseks või võõra asja kahjustamiseks.
11.2. Käesoleva  kodukorra  punktis  10  on  sätestatud  seadusega  mittekeelatud  esemete  ja

ainete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete kooli hoiulevõtmise.

https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele
https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele
https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele
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12. Seadusega mittekeelatud esemete ja ainete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete ja
ainete kooli hoiulevõtmise

12.1. Koolitöötajal  on  õigus  võtta  ese  hoiule,  kui  eset  võidakse  kasutada  viisil,  mis  võib
ohustada isikut  ennast  või  teist  isikut,  mis  võiks kaasa tuua teise  isiku vigastamise,
tapmise või võõra eseme kahjustamise.

12.2. Koolitöötajal on õigus võtta aine hoiule, kui ainet võidakse kasutada viisil,  mis võib
ohustada isikut ennast või teist isikut, mis võib kaasa tuua isiku enda või teise isiku
terviserikke või surma, mis võib kaasa tuua eseme kahjustamise.

13. Kooli hoiule võetud esemete ja ainete hoiustamine

13.1. Põhikooli-  ja gümnaasiumiseaduse § 58 lõike 3 punktis 6 sätestatud mõjutusmeetme
rakendamise  korral  dokumenteerib  kool  õpilaselt  eseme kooli  hoiulevõtmise  ja  selle
põhjuse ning õpilasele tagastamise.

13.2. Põhikooli-  ja  gümnaasiumiseaduse  §  58  lõike  3  punktides  61  ja  62  sätestatud
mõjutusmeetmete rakendamise kohta koostatakse viivitamata protokoll (Lisa 3).

13.3. Hiljemalt  õpilase  õppepäeva  lõppedes  tagastatakse  talle  põhikooli-  ja
gümnaasiumiseaduse § 58 lõike 3 alusel hoiule võetud ese või aine, välja arvatud ese
või aine, mis on keelatud põhikooli-  ja gümnaasiumiseaduse § 44 lõike 11 kohaselt,
mille puhul kool:
13.3.1. teavitab  relva,  lõhkeaine  või  aine,  mida  kasutatakse  narkootilise  joobe

tekitamiseks, leidmisest kohe politseid ja annab need viivitamata politseile
üle;

13.3.2. tagastab käesoleva kodukorra punktis 11.3.1 nimetamata esemed ja ained
vanemale  pärast  õpilase  käitumise  arutamist  vanemaga  või  annab  need
vajaduse korral asja või aine ohtlikkusest lähtudes üle politseile.

14. Õpilaspileti kasutamise kord (Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm)

14.1. Kooli õpilaspiletiks on ISIC Scholar rahvusvaheline õpilaspilet või Eesti õpilaspilet.
14.2. Õpilaspilet  on õpilase  õppimist  tõendav dokument,  mille  annab õpilasele  välja  kool

pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja.
14.3. Õpilaspiletit kasutatakse koolis isikut tõendava dokumendina.
14.4. Õpilaspilet on antud õpilasele tasuta. Õpilase kanda jäävad piletiga seotud hoolduskulud

vastavalt MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liiduga sõlmitud lepingus fikseeritud summas.
14.5. Õpilane või tema seaduslik  esindaja on kohustatud peale õpilase väljaarvamist  kooli

õpilaste  nimekirjast  õpilaspileti  koolile  tagastama  vastavalt  MTÜ  Eesti
Üliõpilaskondade Liiduga sõlmitud lepingu üldtingimustele.

14.6. Õpilaspileti  kehtivuse  kohta  saab  teavet  kooli  kantseleijuhatajalt  „Avaliku  teabe
seaduses“ sätestatud korras.

14.7. Õpilaspileti  kaotamisel  esitab  õpilane  kooli  direktorile  kirjaliku  avalduse  õpilaspileti
duplikaadi  väljastamiseks.  Dublikaadi  väljastamine  on  tasuline,  tasu  suurus  on
fikseeritud MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liiduga sõlmitud lepingus.

14.8. Kool  vormistab  õpilaspileti  duplikaadi  õpilasele  vastavalt  direktori  kinnitatud  ISIC
kaartide  kasutamise  ja  asendamise  korrale.  Kool  registreerib  õpilaspileti  duplikaadi
väljaandmise sarnaselt õpilaspileti registreerimisega.

14.9. Koolis on õpilaspilet kasutatav sööklas ja raamatukogus.
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14.10. Õpilaspilet  on  õpilasel  iga  päev  kaasas.  Õpilasel  on  kohustus  kooli  töötaja  palvel
näidata talle õpilaspiletit.

15. Kooli  rajatiste,  ruumide,  raamatukogu,  õppe-,  spordi-,  tehniliste  ja  muude  vahendite
tasuta kasutamise kord õpilastele õppekavavälises tegevuses

15.1. Kool  annab ruume,  raamatukogu,  õppe-,  spordi-,  tehnilisi  ja  muid  vahendeid  tasuta
kasutamisse kokkulepitud viisil ja eesmärgil. Kokkulepe võib olla suuline või kirjalik.
Kokkuleppe koolipoolseks esindajaks on direktor.

15.2. Tekitatud kahju tuleb kooli pidajale hüvitada.

16. Kooli tunnustusmeetmed õpilaste tunnustamiseks õpingute jooksul

16.1. Õppeaasta algul tehakse iga klassi ühispilt, mis asub kogu õppeaasta esimese korruse
vastaval stendil ning kodulehe vastavas alalõigus.

16.2. Kuressaare Hariduse Koolis on autahvel, kuhu kantakse õppenõukogu otsusega  I, II, III
trimestri-  ja  aastahinnete  põhjal  3.  –  9.  klassi  õpilased,  kelle  kokkuvõtvate  hinnete
keskmine trimestri või aasta lõpus on 4,5 või üle selle, kusjuures trimestrihinnetes võib
olla “3” (v.a 3. ja 4. klass), õpilase käitumine ja hoolsus on hinnatud vähemalt heaks.

16.3. 1. – 2. klassis kantakse autahvlile õpilased, kelle I, II, III trimestri- ja aastahinded on
“5”, õpilase käitumine ja hoolsus on hinnatud väga heaks.

16.4. eKooli  ja tunnistusele  kannab klassijuhataja teksti:  “Õppenõukogu otsusega kantakse
kooli autahvlile väga hea õppeedukuse eest”.

16.5. Autahvlile  kantavate  õpilaste  pildid  klassiti  asetatakse  esimese  korruse  vastavale
stendile ning kodulehe vastavasse alalõiku.

16.6. Õppenõukogu kiituse I,  II,  III  trimestri-  ja aastahinnete  põhjal  saavad 3.  – 9.  klassi
õpilased, kellel keskmine hinne on 4 – 4,5 ja trimestri- ja aastahinnetes ei ole hinnet “3”,
õpilase käitumine ja hoolsus on hinnatud vähemalt heaks.

16.7. Õppenõukogu kiituse saavad 1. – 2. klassi õpilased, kelle trimestri- ja aastahinded on
“head” ja “väga head”, õpilase käitumine ja hoolsus on hinnatud vähemalt heaks.

16.8. eKooli ja tunnistusele kannab klassijuhataja teksti: “Õppenõukogu avaldab kiitust hea
õppeedukuse eest”.

16.9. II ja III trimestri esimeses  ja aasta viimases infolehes tuuakse ära kõikide autahvlile
kantavate ja kiidetavate õpilaste nimed.

16.10. Iga õppeaasta lõpus koostatakse õpilaste TOP 10, kus tuuakse välja vastava punktitabeli
alusel kooli 10 paremat õpilast aineolümpiaadide, taidluse ja spordisaavutuste põhjal.

16.11. Iga õppeaasta lõpus valitakse õpilasesinduse ja kooli direktsiooni poolt silmapaistvate
tulemuste järgi “Kuressaare Hariduse Kooli aastaõpilane”.

16.12. 1. – 8. klassi õpilasi, kelle aastahinded on kõikides õppeainetes “5” (kehaline kasvatus
võib  olla  “4”  või  kuulub  kehalise  kasvatuse  erigruppi),  tunnustatakse  kooli
õppenõukogu otsusega kiituskirja ja mälestusraamatuga.

16.13. 9.  klassi  lõpetajat,  kellel  on  kõigi  lõputunnistusele  kantavate  õppeainete  viimane
aastahinne  ja  lõpueksamihinne  “väga  hea”  ning  käitumine  “eeskujulik”  või  “hea”,
tunnustatakse õppenõukogu otsusel kiituskirja ja meenega.

16.14. 9.  klassi  lõpetaja  võib  kiituskirja  saada  ka  siis,  kui  ta  kuulub  kehalise  kasvatuse
erigruppi.

16.15. 9.  klassi  lõpetajat  tunnustatakse  õppenõukogu  otsusel  kiituskirjaga  “Väga  heade
tulemuste  eest  üksikutes  õppeainetes”,  kui  vastavate  õppeainete  aastahinne  8.  ja  9.
klassis  on olnud “väga hea”,  lõpueksami hinne on “väga hea” ja  on silma paistnud
aineolümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel.

16.16. Mõnes aines eriti silmapaistnud põhikoolilõpetajat tunnustatakse rahaliste autasudega:
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16.16.1. P. H. vonFrey nimeline matemaatikapreemia
16.16.2. F. Heinmetsa nimeline füüsikapreemia
16.16.3. P. Saagpaku nimeline inglise keele preemia
16.16.4. O. Timmase nimeline kunstipreemia
16.16.5. A. Uustulndi nimeline kirjanduspreemia
16.16.6. Saksa keele preemia
16.16.7. Parima sportlase preemia
16.16.8. Kultuuripreemia
16.16.9. Keskkonnapreemia

16.16.10. Arvutipreemia
16.17. Tänu  ja  tunnustuse  avaldamine  kooli  infolehes  silmapaistvate  saavutuste  eest

aineolümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel või klassivälises töös.
16.18. Kutse  aastalõpu  direktsiooni  vastuvõtule  silmapaistvate  tulemuste  eest

aineolümpiaadidel,  taidluskonkurssidel  ja  spordivõistlustel.  Kutse  edastatakse  neile
silmapaistnud õpilastele, kellel ei ole trimestrihinnete seas puudulikke.

16.19. Õpilasesinduse  poolt  määratud  kooli  sünnipäevapildi  saamine  märkimisväärsete
tulemuste eest õppetöös, taidluses, spordis ja klassivälises töös.

17. Nõuded õpilase käitumisele

17.1. Õpilane juhindub oma käitumises headest kommetest ja tavadest. Kui õpilane kahtleb,
misugust käitumisviisi valida, pöördub ta, vältimaks nõuete rikkumist, nõu saamiseks
kooli töötaja poole.

17.2. Õpilane tähtsustab käitumisel üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu,
õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste suhtes).

17.3. Õpilane  käitub  eakohaselt,  omandades  kogemusi,  mis  muudavad  tema  käitumist
eesmärgipärasemaks ning vastutades tegude tagajärgede eest.

17.4. Õpilane oma käitumisega peab lugu klassist ja koolist, on viisakas, täidab lubadusi, ei
naeruväärista  kedagi,  ei  kiusa  ega  narri.  Õpilane  tunneb  rõõmu  liikumisest,  loovast
eneseväljendusest  ja  tegevusest,  hoiab  puhtust  ja  korda.  Õpilane  järgib  kõlbelisi
tõekspidamisi ning häid käitumistavasid.

17.5. Kuressaare Hariduse Kooli õpilasel on kohustus:
● mitte hilineda tundi;
● mitte teha koolis pilte ega videot asjaosaliste nõusolekuta;
● kanda koolivormi;
● hoida puhtust ja korda koolis ning kooli territooriumil;
● hoida isiklikku ja ühiskondlikku vara (kooli ruumide, õppevahendite, raamatute jms

tahtliku rikkumise või hooletu hoidmise korral kahju hüvitada);
● panna üleriided selleks ettenähtud kohta;
● vahetundides käituda nii, et ei seata ohtu ennast ega teisi (ei tohi tekitada ummikuid,

istuda  aknalaudadel,  kõõluda  akendel,  pritsida  veega,  jätta  avatuks  korruste
tuletõkkeuksi jne);

● süüa/juua ainult sööklas või õpetaja loal klassis.
17.6. Iga õpilane alates 5. klassist teeb õppeaastas tööd oma kooli heaks:

● 5. – 6. klassi õpilane 3 tundi;
● 7. – 9. klassi õpilane 5 tundi.

17.7. Õpilasi  esindab  koolis  ja  väljaspool  kooli  õpilase  vanem  (eestkostja)  ning  koolis
õpilasesindus õpilasesinduse põhimääruses sätestatu ulatuses.

17.8. Kõik  1.  –  9.  klassi  õpilased  ostavad  õppeaasta  alguseks  õpilaspäeviku.  Õpilasel  on
õpilaspäeviku  kaasas  kandmise  ja  täitmise  kohustus  õppeaasta  algusest  (01.09)  kuni
suvevaheaja alguseni.
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17.9. Koolis  toitlustatakse  õpilasi  kooli  sööklas.  Kõik õpilased  söövad kehtestatud  summa
piires tasuta. Söögi eest tasuvad ettenähtud summa ületanud õpilased või tema vanemad
üks  kord  kuus  esitatud  arve  alusel  arvel  näidatud  pangaarvele.  Tasuta  söömine  ja
arveldamine kehtib vaid päevamenüü osas. Päevamenüüst erineva menüü söömisel tuleb
see koheselt tasuda söökla kassasse, tasudes õpilaspileti esitamisel päevamenüü hinna
võrra odavama summa.

17.10. Kantseleijuhataja,  infosekretär  ja  raamatukogu  võivad  õpilastele  osutada  tasulisi
teenuseid  vastavalt  vallavalitsuse  poolt  kinnitatud  hinnakirjale,  mis  on  leitav  kooli
kodulehelt.

17.11. Kõik  1.  –  6.  klassi  õpilased  kannavad  koolivormi,  milleks  on  koolilogoga  sinine,
tumesinine  või  roheline  polosärk;  lühikese  või  pika  varrukaga  sinine,  tumesinine,
helesinine  või  valge  ühevärviline  triiksärk;  tikitud  koolilogoga  vest  või  kampsun;
tumedad püksid või tume seelik. 7. - 9. klassi õpilased kannavad korrektset riietust. Kõik
õpilased kannavad sisejalatseid (Sisejalatsite nõue hakkab kehtima alates 01.09.2022).

17.12. Koolil on oma vormimüts. Vormimütsi  värvid on sinine, roheline ja valge. Õpetajate
mütsi  põhjal  on  valge  kant,  õpilaste  mütsidel  see  puudub.  Vormimütsi  võib  kanda
pidulikel üritustel ning igapäevaselt koos korrektse rõivastusega. Vormimütsi kandmine
kooli avaaktuse rongkäigus on kohustuslik. Hümni ajal võtavad noormehed mütsi peast.

17.13. Võimlas,  aulas,  kaminasaalis,  raamatukogus,  keemia,  füüsika  ja  arvutiklassis  peavad
õpilased täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid.

17.14. Koolis  õpilased  ja  õpetajad  kasutavad  tunni  ajal  mobiiltelefoni  ja  teisi  elektroonilisi
vahendeid  vaid  õppe  eesmärgil,  muul  otstarbel  on  nende  kasutamine  keelatud.
Mobiiltelefon paikneb kotis või õpetaja poolt ruumis määratud kohas.

17.15. Kooli  õpilased  ei  oma  ega  tarvita  kooli  territooriumil  ja  territooriumiga  piirnevatel
tänavatel alkohoolseid jooke,  energiajooke, narkootilisi või psühhotroopseid aineid, ei
suitseta ega kasuta e-sigaretti.

17.16. Kõik õpilased jätavad üleriided garderoobi. Garderoobi ei jäeta väärtesemeid, rahakotte
ega muid väärtuslikke esemeid. Nende eest kool materiaalselt ei vastuta. Infot kadunud
esemete kohta saab küsida kooli infosekretärilt. (Jõustub 01.09.2022)

Ettepanek nõustuda direktori poolt saadetud Kuressaare Hariduse Kooli kodukorraga:

Toimub hääletus.

Otsustati: häältega 13 poolt, 10 vastu, 1 erapooletu nõustuda Kuressaare Hariduse Kooli
kodukorraga.

11. Hoolekogu arvamus sisehindamise korrale

Kuulati: hoolekogu  esimees  Anton  Teras  palub  hoolekogu  liikmetel  avaldada  oma  arvamust
sisehindamise korra kohta. Kuressaare Hariduse Kooli sisehindamise korraga said hoolekogu liikmed
eelnevalt tutvuda meili teel.

Kuressaare Hariduse Kooli sisehindamise kord

1. Üldsätted 

1.1.  Käesolev  dokument  reguleerib  õppe-  ja  kasvatustegevuse  sisehindamise  läbiviimise  korda
Kuressaare Hariduse Koolis (edaspidi kool). 
1.2. Kooli sisehindamise korra kehtestab direktor, esitades selle enne arvamuse andmiseks hoolekogule. 
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1.3. Tulenevalt põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 78 lõikest 1, tehakse koolis sisehindamist, mis on
pidev protsess ning mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused ja kooli järjepidev
areng. Selleks selgitatakse välja kooli tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse
kooli  arengukava.  Nimetatud  eesmärgist  lähtuvalt  analüüsitakse  kooli  sisehindamisel  õpikeskkonda,
õppe-  ja  kasvatustegevust  ja  juhtimist  ning  hinnatakse  nende  tulemuslikkust.  Kooli  sisehindamist
tehakse üks kord õppeaastas.
 1.4. Lastekaitseseaduse § 37 lõike 1 kohaselt on kooli sisehindamine tegevus, mille käigus hinnatakse
lasteasutuse  töökorraldust  ja  töökeskkonda  ning  tegevuste  tulemuslikkust  lapse  õiguste  ja  heaolu
tagamisel.  Sisehindamise  käigus  selgitatakse  välja  lasteasutuse  eesmärkide  täitmist  toetavad  ja
takistavad asjaolud ning analüüsitakse lasteasutuse tegevuse vastavust õigusaktidele

2. Sisehindamise eesmärk 

2.1. Sisehindamise eesmärgiks on tagada kooli põhimääruses sätestatud ülesannete täitmine, parandada
õppe-kasvatustöö kvaliteeti ning leida parimaid võimalusi kooli arenguks. 
2.2.  Sisehindamisel  analüüsitakse  kooli  õppe-  ja  kasvatustegevust,  juhtimist  ning  hinnatakse  nende
tulemuslikkust. Sisehindamise analüüs on sisendiks uue õppeaasta tööplaani koostamisel ja arengukava
tegevuskava muutmisel. 

3. Sisehindamise läbiviimine 

3.1. Kooli sisehindamine on dünaamiline ja vastavalt vajadusele ajas muutuv. 
3.2.  Kooli  sisehindamist  koordineerib direktor,  kaasates  kooli  juhtkonna,  ainekomisjonide  esimehed,
kõik õpetajad, õpilasesinduse ja hoolekogu. 
3.3. Sisehindamine planeeritakse õppeaasta alguses kooli tegevuskavas ja teostatakse regulaarselt kogu
õppeaasta vältel. 
3.4.  Sisehindamissüsteem  koosneb  sisekontrollist  ja  enesehindamisest.  Sisekontrolli  teostab  oma
valdkonna eest vastutav isik, tulemused esitatakse aruandena. 
3.5. Õppeaasta sisehindamise kokkuvõte arutatakse läbi viimases õppenõukogus, kus selle tulemusel
sõnastatakse ka järgmise õppeaasta põhieesmärk.

4. Sisehindamise aruanne 

4.1.  Sisehindamisaruanne  vormistatakse  kooli  aastaraamatuna  ja  avalikustatakse  kooli  kodulehel.
Paberkandjal aastaraamatud saavad vallavalitsuse haridusosakond, kooli arhiiv, raamatukogu ja direktor.
4.2. Aastaraamat koosneb artiklitest, mille autoriteks on kõigi valdkondade juhid.
4.3.  Kõigis  artiklites  kajastatakse  aasta  uuendusi,  tugevusi  ja  nõrkusi,  tehakse  parendusettepanekuid
ning sõnastatakse eesmärke uueks õppeaastaks.

Ettepanek nõustuda direktori poolt saadetud Kuressaare Hariduse Kooli sisehindamise korraga:

Toimub hääletus.

Otsustati: häältega 19 poolt, 3 vastu, 3 erapooletut nõustuda Kuressaare Hariduse Kooli
sisehindamise korraga.

12. Jooksvad küsimused

Kuulati: hoolekogu eestseisuse liikme Jaanis Sarapuu repliik – kool on distantsõppele üleminekuga
hästi toime tulnud, võrreldes eelmise kevadega.
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Küsimused:
- 5. klasside uued klassijuhatajad on juba teada? 

Vastus: on teada

- Kes need on?
Vastus: ei ütle

- Kas  saaks  avada  arutelu  algklasside  kujundava  hindamise  kasutamise  kohta?  Ilmselt  on  see
pikem  protsess  ja  vajab  pedagoogikaekspertide  jt  kaasamist.  Aga  ehk  tasuks  kiiremini  läbi
arutada kunsti-,  kehalise- ja muusikatunni numbrilise hindamise vajaduse ja selle mõju lapse
mitmekülgsele arengule?

Vastus:  õppekava  on  tegemisel  ja  hindamine  on  üks  osa  sellest,  maikuus  saab  hoolekogu
arvamust avaldada õppekavale sh hindamisele.

- Kas õpetaja Rita Ilves jätkab tuleval aastal põhikooli õpetamist?
Vastus: jah

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 17. mail 2021.

Anton Teras
Juhataja Kairit Lindmäe

Protokollija

Hoolekogu koosolekust võtsid osa:
1. Anton Teras
2. Aire Treirat
3. Andra Aavik
4. Andra Tiik
5. Anne Lind
6. Anni Haandi
7. Annika Vaher
8. Eve Mägi
9. Eve Teras
10. Jaan Sirkel
11. Jaanis Sarapuu
12. Janika Mäeorg
13. Karin Närep
14. Krista Mägi
15. Kristel Koovisk
16. Meelis Kaubi
17. Piret Hiie-Kivi
18. Raul Vinni
19. Triin Kiil
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20. Triinu Putnik
21. Katrin Koppel
22. Taimar Viljus
23. Kairit Lindmäe
24. Arne Loorpuu
25. Marju Kirss


