
 

Muhu Põhikooli hoolekogu protokoll nr 3 

 

Liival          09. september 2020 

Koosoleku algus kell: 17:00,  lõpp kell 19:00 

 

Koosoleku juhataja: Siret Jõeleht 

Protokollija: Maarja Kumpas 

Osalejad: Liinu Tuust, Imre Luht, Riin Jürgenson 

Kutsutud: Ülle Kuusk, Marian Salum, Andres Anton, Ulvi Kipper 

Puudus: Indrek Vallau 

 

Päevakord: 

1. Õpetajate pöördumine. 
2. 2019/20 õppeaasta lõpetamine. 
3. Õppeaasta 2020/21 alustamine. 
4. Info 
 
 
1. Direktor edastas õpetajate pöördumise, (Pöördumine lisatud) hoolekogu liikmetele tutvumiseks 
ja koosolekul arutamiseks. Pöördumise üks osa sisaldas ettepanekut algatada läbirääkimised 
õppekava osas, millesse ühe töörühmana kaasati ka hoolekogu. Kuna kiri oli kirjutatud 18.06.2020 
sooviski hoolekogu infot, kas antud teema on ka täna veel päevakorras, sest möödas on pea 3 kuud 
ja osa punktides välja toodud probleeme on tänaseks lahenenud ja kooskõla saavutanud nagu 
selgus ka koosoleku ajal. 
 
Koosolekule oli palutud pöördumisele allakirjutanud õpetajate esindaja, kelleks oli Ülle Kuusk. 
Arutelu algas Ülle Kuuse poolse küsimusega, miks pöördumine on edastatud hoolekogule ja miks ei 
ole siiani saadud kirjalikku vastust direktorilt? Direktor, Andres Anton, vastas, et hoolekogu on kooli 
tugi ja kirja vastus on viibinud eelkõige sellepärast, et varem pole olnud võimalik kokku saada, kuid 
lubas peale koosolekut kirjale vastata. 
 
Kuulati: Ülle Kuusk seletas lahti õpetajate pöördumise põhjused ja enim kõlas sealt läbi, et tuntakse 
puudust aruteludest. Kui on erinevad vaated, siis diskussioon surutakse alla ja ka õppealajuhataja 
suhtlemisstiil ei ole tema positsioonile kohane. 
Kohapeal, aga selgus, et pöördumisele mitte allakirjutanud õpetajaid on hakatud aruteludest 
kolleegide poolt välja jätma. 
 
 Algklassiõpetajatele jäi mulje, nagu oleks neilt üks põhiaine tund ära võetud nende teadmata ja 
asendatud koduloo tunniga. Hoolekogu koosoleku protokoll nr 3 (27.04.2017) kinnitab, et sellel 
koosolekul tutvustati muudatusi ja kohal viibis ka õpetajate esindaja, kes on ka protokolli koostaja 
ja allkirjastaja (protokoll lisatud). 
 



Hoolekogu on seisukohal, et 1. - 5. klassi koduloo tund peaks õppekavas olema. Väikesaare koolil 
peaks olema ka üks päris oma tund, mida ei peaks teiste koolidega võrdlema. 
Leiame, et ka suhtlemine vajab kõikidelt osapooltelt parandamist. 
Ettepanekule, algatada õppekava puudutav arutelu, annab hoolekogu oma heakskiidu. 
 
Samuti arvavad õpetajad, et kooli arengukava oleks vaja üle vaadata, kuna sõnastus on kohati 
ebaselge ja vastuoluline. Juhtkond nõustus. 
 
Pöördumise punktis nr. 3 soovivad õpetajad, et nende töökoht ei oleks piiratud vaid 
Muhu Põhikooliga, kuna käiakse lisaks õppekäikudel, teatris, muuseumides jne. 
Väljasõidud, näiteks teatris käimine, ei mahu seitsme tunnise tööaja sisse, vaid võtab kokku umbes 
kaks tööpäeva.   

 
 
 
2. Kuulati: Õppealajuhataja luges ette 2019/2020 õppeaasta kokkuvõtte. 
Hoolekogu võttis info teadmiseks. 
 
3. 2020/21 õppeaastal alustas Muhu Põhikoolis 110 õpilast, kellest 70 poissi ja 40 tüdrukut. 
 

4. Kohapeal algatatud küsimused: 
 

• Kas lastega praeguses olukorras väljasõitudele, teatrisse, muuseumidesse jne. võiks minna? 

Väljasõitudele võib minna, aga peaks olema iga vanema õigus otsustada, kas laps lubada või mitte. 
 
• Kas lapsed on kohustatud kasutama koolis desovahendit või sobib ka seebi ja veega kätepesu? 

Ei ole kohustus desovahendit kasutada, sobib ka seep ja vesi. Tähtis on, et hügieen oleks tagatud. 
 
• Kuidas reguleerida hoolekogu tööd? 

Edaspidi informeerida lapsevanemaid hoolekogu koosolekust e-kooli kaudu, et lapsevanemad 
saaksid õigeaegselt pöörduda hoolekogu liikme poole, et anda edasi mõtteid ja infot mida võiks 
hoolekogus arutada. 
 
• Riin Jürgenson, kes valiti eelmisel õppeaastal hoolekogusse õpetajate poolt õpetajate esindajaks, 
teatas oma erakorralisest tagasiastumisest. Põhjuseks osade kolleegide poolne usaldamatus.  Uus 
esindaja valitakse järgmisel õpetajate koosolekul. 

 
 

 
/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Siret Jõeleht      Maarja Kumpas 
Esimees                  Protokollija 
 
 
 
Lisa 1: Õpetajate pöördumine 5 lehel 1 eksemplar. 
Lisa 2: Hoolekogu protokoll nr.3 2017.a. 


