PROTOKOLL
Muhu Põhikooli hoolekogu protokoll nr 2
17. juuni 2021
Koosoleku algus kell: 17:33, lõpp kell 19.20

Koosoleku juhataja: Siret Jõeleht
Protokollija: Maarja Kumpas
Osalejad: Liinu Tuust, Ülle Kuusk, Indrek Vallau
Kutsutud: Andres Anton, Ulvi Kipper, Riin Jürgenson
Puudus: Imre Luht
Päevakord:
1. Õpetaja laste koolis käimine distantsõppe ajal.
2. Arengukava.
3. Koolitoit.
4. Algklasside õppevahendite nimekiri.
5. Kooli koduleht.
6. Muud küsimused.
1. Õpetaja laste koolis käimine distantsõppe ajal
Antud punkt puudutab õpetaja laste koolis käimist distantsõppe ajal. Õpetaja lähtus kooli
juhtkonna poolt antud juhtnööridest, kutsuda kooli lisaks HEV- lapsele, veel mõned lapsed ja
oma isiklikud lapsed 1. ja 3. klassist, kuna neil ei oleks igapäevaselt kodus viibides tagatud
juhendatud õpe.
Küll aga tekkis kolleegidel probleem seoses õpetaja laste koolis käimisega. Väidetavalt ei
sobinud esimese klassi õpetajale, et tema klassis viibib laps, seoses õpetaja koduse olukorraga
ja viiruse levikuga, kuigi ta oli eelnevalt kolleegile kinnitanud, et lapse klassis viibimine temale
sobib. Samuti ei sobinud ühtäkki olukord ka teisele kolleegile, et tema tunnis viibis ootamatult
6 last. Samuti oli antud kolleegiga lapse viibimine tunnis eelnevalt läbi räägitud.
Samal ajal käis koolis 10 HEV last. Peale intsidenti kolleegidega küsis õpetaja seisukohta ka
Haridus- ja Teadusministeeriumist ning sai vastuse, et kõik on toimunud seaduspäraselt ja
eelnevate kokkulepete alusel.
Peale 12. märtsi intsidenti õpetaja lapsi kooli ei toonud ning 1. klassi õpilane iseseisvalt antud
olukorraga toime ei tulnud.
Õpetaja tegi ettepaneku, et sama olukorra kordudes lähtutakse Haridus- ja Teadusministeeriumi
juhistest, millega nõustus ka hoolekogu. Samuti nõustusid kõik osalised ettepanekuga, et
sellised olukorrad lahendatakse edaspidi majasiseselt ja suheldakse vahetult asjaga seotud
õpetajatega otse või siis pöördutakse oma küsimusega juhtkonna poole.
Protokolli nr 2 17.06.2021 lisade lisamine (28.08.2021).
Kell 18.15 lahkus koosolekult R. Jürgenson

Lisa 1: 4 lehel 1 eks. Õpetaja ja SHL Muhu PK organisatsiooni üsaldusisiku Ü. Kuuse
pöördumine Muhu Põhikooli direktori ja Muhu vallavanema poole. Vabariigi Valitsuse
korralduste täitmine ja tervisele ohutu töökeskkond Muhu Põhikoolis.
Lisa 2: 2 lehel 1 eks. Õpetaja R.Jürgensoni ja Haridus- ja Teadusministeeriumi kirjavahetus.
Lisa 3: 2 lehel 1 eks. Õpetaja T.Tuulmägi selgitus protokolli nr 2 17.06.2021 punkti 1 kohta.
Lisa 4: 1 lehel 1 eks. Õpetaja J. Koel´i selgitused protokolli nr 2 17.06.2021 punkti 1 kohta.

2. Arengukava

Hoolekogu tutvus arengukavaga ja kinnitas selle.
2. Koolitoit
Lapsevanemad on pöördunud hoolekogu poole, seoses sellega, et koolis kasutatakse liiga
palju pooltooteid toidu valmistamisel.
Koolitoidu küsimusi arutame täpsemalt koos söökla perenaisega järgmisel hoolekogu
koosolekul augustis.
4. Algklasside õppevahendite nimekiri
Et hoida kokku lapsevanema aega ja raha töövahendite soetamisel, palutakse üle
vaadata töövahendite nimekiri. Näiteks ei ole esimene klass kasutanud üldse
liikuvaabitsat, mis oli aga vajalike vahendite nimekirjas.
Klassi õpetaja vaatab õppevahendite nimekirja üle igal aastal.
Lugemisaabitsat ei saanud sellel aastal esimeses klassis kasutada seoses tekkinud
eriolukorraga, küll aga võetakse see kasutusele teise klassi alguses.
5. Kooli koduleht
Lapsevanemad soovivad saada läbi kodulehe rohkem infot koolis toimuva kohta ja kooli
igapäevaeluga rohkem kursis olla. Samuti on kodulehelt info leidmine keeruline.
Kooli kodulehe uuendamisega tegeletakse.
Seoses andmekaitse nõuetega, vajab iga pildi ja info kajastamine, mis sisaldab õpilase
nime, vanema nõusolekut. Kooli tegevuste kajastamiseks tuli ettepanek teha koolile
siseweeb, kuhu lapsevanemad pääseksid koodi alusel.
6. Muud küsimused
Hoolekogu seisukohta soovitakse järgmistes küsimustes:
1. Kas reeded võiksid olla kergemad päevad koolis?
2. 4. klassis 4 matemaatika asemel 5, saab teha kui jätta midagi ära, aga mida?
3. Tublide laste tänuüritus, kas taaselustada see?
4. Käitumise hinde "eeskujulik" kustutamine?
5. KiVa programmiga liitumisest?
Järgmine hoolekogu koosolek toimub augustikuu viimasel täisnädalal. Kuupäev
täpsustub.

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

Siret Jõeleht
Esimees

Maarja Kumpas
Protokollija

Lisa 1

Ülle kuusk <yllekuus@hot.ee>

Saatja: Ülle kuusk <yllekuus@hot.ee>
Saaja: raido liitmae <raido.liitmae@muhu.ee>, Andres Anton <andres@muhu.edu.ee>
Kuupäev: 20. märts 2021, 15:36

Vabariigi Valitsuse korralduste täitmine ja tervisele ohutu
töökeskkond Muhu Põhikoolis
Tere!
Vabariigi Valitsus oma korraldusega nr 282 kehtestas „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks
vajalikud meetmed ja piirangud“ (09.03.2021)

Piirangute eesmärk on vähendada isikutevahelisi kontakte ning vältida suuremate
hulkade inimeste koosviibimist ja seeläbi viiruse levimist.
Täpsed ja konkreetsed juhendmaterjalid on edastatud ka haridusasutustele.
Muhu Põhikoolis on tekkinud kahetsusväärne olukord, kus antud korraldusi ei järgita.
Nendele tähelepanu juhtimist tajutakse isikliku rünnakuna.
Korralduste eiramisega seatakse ohtu kõigi töötajate ja nende lähedaste tervis ning
võimalus distantsõpetki võimalikult tulemuslikult läbi viia.
Õpetajad tunnevad sügavat muret, mis juhtub siis, kui kooli satub kasvõi üksainus
nakatunu, või veel hullem, haigestub mõni õpetaja.
Selline olukord toob kindlasti kaasa õpetamistaseme halvenemise ja tundide täieliku
ärajäämise.
Kannataja on õpilane.
Lisatud manuses on viidatud õigusaktidele täpsemalt ja nende eiramisele Muhu
Põhikoolis läbi konkreetsete juhtumite.
Loodan, et suudame olukorra lahendada.
Lugupidamisega
Ülle Kuusk
Muhu PK õpetaja
SHL Muhu PK organisatsiooni juhataja ja usaldusisik
Lisatud manus

Pöördumine Muhu Põhikooli direktori ja Muhu vallavanema poole

19.03.2021

I.Väljavõtted Vabariigi Valitsuse korraldusest, selle seletuskirjast ja HTM-i distantsõppe
korraldamise juhisest üldhariduskoolidele

(terviktekstid saadaval RT andmebaasis ja HTM kodulehelüljel)
p20.13. Õppijad võivad viibida ja liikuda kuni 11. aprillini 2021. a (kaasa arvatud)
üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide ning ülikoolide õppehoonetes, mida
kasutatakse õppetegevusteks, ainult siis, kui:
1) õppija vajab hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone
õpitulemuste saavutamiseks või ta sooritab praktilist õpet, eksameid või teste;
....
Punktis nimetatud tingimusi ei kohaldata õpilaste suhtes, kes on tõhustatud või eritoel, ja nendele
kohandatud haridusasutustes või puudega isikute tegevustele või õpilaste suhtes, kelle vanem
töötab elutähtsa teenuse osutaja juures või kelle puhul esineb vanema ja haridusasutuse
hinnangul oluline vältimatu vajadus õppes või õppekavavälistes tegevustes osaleda.
[RT III, 09.03.2021, 11 - jõust. 11.03.2021]
Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku
tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmise seletuskiri 09.03.2021
Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks,
sealhulgas riigi toimepidevuse kaitseks vältimatult vajalikud COVID-19 haigust põhjustava
koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamise meetmed ja piirangud. Piirangute eesmärk
on vähendada isikutevahelisi kontakte ning vältida suuremate hulkade inimeste koosviibimist
ja seeläbi viiruse levimist.
.....
Nende eesmärkidega ei ole kooskõlas õpilase lubamine õppehoonesse ja tema viibimise
võimaldamine juhul, kui see pole vältimatult vajalik vanema töötamisel elutähtsa teenuse
osutajana (eelkõige lapse järelevalvetuse ärahoidmiseks).

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM 10.03.2021
Distantsõppe korraldamise juhis üldhariduskoolidele
Erandjuhtudel koolihoones õppetöö korraldamine
Kui 1.-4. klassi õpilase vanem töötab elutähtsa teenuse osutaja juures või kui õpilase puhul esineb
vanema ja haridusasutuse hinnangul oluline vältimatu vajadus õppes või õppekavavälistes
tegevustes osaleda, siis on võimalik õpilasel osaleda koolihoones toimuvates tegevustes.
Erisused on mõeldud äärmise põhjendatud vajaduse korral 1.-4. klassi õpilastele ning ka
nende rakendamisel ajal tuleb arvestada piirangute ja meetmete kehtestamise eesmärki
(kontaktide vähendamine, viiruse leviku pidurdamine jne).
....
Nende eesmärkidega ei ole kooskõlas õpilase lubamine õppehoonesse ja tema viibimise
võimaldamine juhul, kui see pole vältimatult vajalik vanema töötamisel elutähtsa teenuse
osutajana (eelkõige lapse järelevalvetuse ärahoidmiseks) või ei esine olulist vältimatud vajadust.
Elutähtsate teenuste osutajate (nt politsei, pääste, meditsiin, kommunaal- ja sotsiaalteenused,
toiduainetetööstus, toidupood, transpordisektor jms) (edaspidi ETO) kaardistamise korraldab
kohalik omavalitus esimesel võimalusel.
II. Vabariigi Valitsuse korralduse, selle seletuskirja ja HTM-i distantsõppe korraldamise
juhise üldhariduskoolidele (mitte)täitmisest Muhu Põhikoolis
1)Minule teadaolevalt on riiklikus registris 8 Muhu Põhikooli HEV õpilast.

Nende hulgas ei ole õp Riin Jürgensoni isiklikke lapsi ega tema poolt kooli kutsutud 3. kl õpilasi,
kes on viibinud 11.03.- 19.03.2021 Muhu Põhikooli ruumides ning kellega peale antud õpetaja on
pidanud vahetus kontaktis olema ka teised kooli pedagoogid.
2)Minule teadaolevalt ei tööta kolleeg Riin Jürgensoni abikaasa/elukaaslane/laste isa elutähtsa
teenuse osutajana, kelle loetelu on VVK korralduse nr 282 seletuskirjas ära toodud ning kellena
töötamine võib kaasa tuua lapse järelvalvetuse. Minu andmetel on ta talunik. Muuseas ei kuulu
viidatud loetellu hetkel ka pedagoogid, kelle puhul eelistatakse samuti kaugtöö tegemise võimalust.
See võimalus on ka õpetaja Riin Jürgensonil, kes vajadusel saab kodus töötada.
3)Õppealajuhataja saatis 10.03. kell 17.30 e-kirja:
Homsest on soovinud , et õpilased jätkaksid kontaktõppes järgmiste HEV õpilaste
vanemad:
1.klass

Andreas Heinat
Georg Puhkan
Gregor Puhkan

3.klass

Kristin Kreis
õp.Jürgenson on kutsunud Emil Franclin Saar
Hendrik Osa

4. klass

Silver Vitsur

7.klass

Mikk Mikkus

9.klass

Raiko Loks

Kontaktõpe HEV õpilastele toimub tunniplaani alusel. Koolipäev algab 8.30 ja lõpeb 14.10
Kehalise kasvatuse tunde kontaktõppes ei toimu.
Kõike ilusat!
Ulvi
(väljavõte e-kirjast)
Riin Jürgensoni laste nimesid kooli lubatute nimekirjas ei ole.
Kui õppija vajab õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks, on see
konkreetse aineõpetaja ja õpilase/lapsevanemate vaheline kokkulepe, mis loomulikult tuleb
kooskõlastada kooli direktsiooniga. See ei tähenda teiste aineõpetajate kohustuste ja töökorralduse
muutumist või suurenemist ning nende ja nende lähedaste tervise ohtu seadmist.
Kolleegid/õpetajad ei anna üksteisele korraldusi ega töökohustusi, seda teeb tööandja, lähtudes
eelnevalt kokku lepitud tööülesannetest ja eriolukorras kehtivatest seadusaktidest.
4)Andmed, missugune on vanema ja haridusasutuse hinnangul oluline vältimatu vajadus õppes või
õppekavavälistes tegevustes osaleda Riin Jürgensoni poolt kooli kaasa võetud 1. ja 3. klassis
õppivate laste puhul, minul puuduvad.
Leian, et antud olukorras, kus Muhu vallas on Eesti üks kõrgemaid Covid 19 nakatumusnäitajaid –
19.03.2021 seisuga 1596,59 e 30 haigestunut, on lubamatu ja vastutustundetu kutsuda ja lubada
kooli ruumidesse inimesi, kellel pole seal viibimiseks äärmist põhjendatud vajadust. See

puudutab nii õpilasi kui õpetajaid.
Direktor peab asutuse tööd korraldades järgima Vabariigi Valitsuse korraldusi.
Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks vältimatult
vajalikud meetmed ja piirangud. Piirangute eesmärk on vähendada isikutevahelisi kontakte ning
vältida suuremate hulkade inimeste koosviibimist ja seeläbi viiruse levimist.
Seda ei ole tehtud.
12.03.2021 õpetajate toas vesteldes väljendasin seisukohta, et kool peab võimaldama kontaktõpet
ainult seaduses määratletud erijuhtudel. Vastasel korral saadaksid tuhanded vanemad üle Eesti oma
lapsed kooli ja piirangutel puuduks mõte. Samal arvamusel olen ka praegu.
Õp Riin Jürgensoni praktikast on teadlikud teistegi Muhu Põhikoolis õppivate laste vanemad.
Kuuldavasti on mõned neist avaldanud soovi oma laps samuti kooli saata, sest „see on ju lubatud“.
Terviseameti seisukoht on vastupidine. Tema teostab vajadusel ka järelvalvet.
Loodan, et antud pöördumine on piisav, tagamaks algaval töönädalal Muhu Põhikoolis seaduste
täitmine ning turvaline töökeskkond.

Lugupidamisega
Ülle Kuusk
Muhu PK õpetaja
SHL Muhu PK organisatsiooni usaldusisik

Lisa 2
From: riin jyrgenson [mailto:riin.jyrgenson@mail.ee]
Sent: Monday, March 22, 2021 2:04 PM
To: HM <hm@hm.ee>
Subject: Küsimus

Tere!
Pöördun Teie poole murega. Töötan maakoolis 3. klassi klassiõpetajana. Minu
klassis õpib ka HEV- õpilane, kellele võimaldame seadusest tulenevalt igapäevast
õpet. Samas koolis õpivad minu isiklikud lapsed- 1. ja 3. klassis. Seega olen ka enda
3. klassis õppiva poja õpetaja. Kooli juhtkond on andnud mulle nõusoleku, et minu
isiklikud lapsed võivad osaleda õppetöös koolimajas, sest viibin ise kõik päevad
koolimajas ja minu elukaaslane on eraettevõtja loomakasvatuses, poegimisaeg
lihatõugu veistel on käes ja ta ei saa samuti viibida igapäevaselt kodus, et juhendada
algkooliealisi lapsi. Veiseid poegimisajal ei saa jätta järelevalveta ning lisan siia ka
punktid Loomakaitse seadusest tulenevalt
§ 3. Loomapidamine
(2) Loomapidaja peab loomale võimaldama vastavalt looma liigile ja eale:
1) kohases koguses sööta ja joogivett;
§ 4. Looma suhtes lubamatu tegu

1.

Looma suhtes lubamatu tegu on looma hukkumist, vigastamist
või talle valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi põhjustav
tegu, nagu looma sundimine talle üle jõu käivatele pingutustele,
loomavõitluse korraldamine, looma hülgamine või abitusse
seisundisse jätmine, loomale kannatusi põhjustav aretustegevus ja
muu sarnaste tagajärgedega tegu, mis ei ole tingitud looma ravimisest,
muust veterinaarsest menetlusest ega hädaolukorrast, välja arvatud
käesoleva seaduse § 10 lõikes 1 nimetatud juhud ja käesoleva
seaduse nõuetele vastavad loomkatsed.
Probleem on tekkinud kolleegidega, kes õpetavad minu isiklikke lapsi. Kolleegid tunnevad
ohtu enda tervisele ja põhjendavad oma pahameelt ka, et Haridus- ja Teadusministeerium on
soovitanud vähendada kontakte, lisaks, et minu elukaaslane ei ole eesliinitöötaja. Siit
tulenevalt minu palve. Sooviksin Teie poolt enda probleemile selgitust, kas minu isiklikud
lapsed võivad nö seaduslikult hetkel õppetööst koolimajas osa saada või peaksid nad jääma
koju?
Ette tänades
Riin Jürgenson

----- Forwarded message ----Subject: RE: Küsimus
Date: E, 22 märts 2021, 20:16
From: Mari Annus <Mari.Annus@hm.ee>
To: riin.jyrgenson@mail.ee <riin.jyrgenson@mail.ee>
Tere
Täname kirjutamast!
Kuna Te ise olete koolis õpetaja hev-õpilasel ja abikaasa hõivatud loomakasvatusega, siis on
antud juhul tõepoolest mõistlik, et ka Teie 1. ja 3. klassi lapsed on koolimajas. Vastav erand
on lubatud: 1. –4. klasside õpilastel on vältimatutel juhtudel võimalik siiski viibida ka
koolihoones ja osaleda seal korraldatud tegevustes.
Teie kirjast selgub, et ka kooli juhtkonnaga on kenasti selles osas üksmeel olemas. Ehk
paluda juhtkonnal õpetajatele selgitada, et vastav kokkulepe on olemas ja et erandjuhul
võivad lapsed koolimajas viibida.

Kõike head soovides

Mari Annus
kommunikatsiooniosakonna konsultant
Haridus- ja Teadusministeerium
tel 735 0119| mob 527 6159
mari.annus@hm.ee | Skype: mari.annus1
www.hm.ee | fb.com/haridusministeerium | twitter.com/haridusmin

Lisa 3
Muhu Põhikooli hoolekogule
õp Tiina Tuulmägi pöördumine

Sooviksin lisada selgitusi hoolekogu protokollist nr 2 17.06 loetu kohta.
„ Samuti ei sobinud ühtäkki olukord ka teisele kolleegile, T.Tuulmägile, et tema tunnis
viibis ootamatult 6 last. Samas oli T.Tuulmägiga lapse viibimine tunnis eelnevalt läbi
räägitud.“
Neist lauseist jääb mulje, nagu oleksin keeldunud tunde andmast kooli tulnud 3.klassi
õpilastele, olles selles eelnevalt kokku leppinud.
Enne 3.klassi distantsõppele minekut edastas õppealajuhataja 10.märtsil õpetajatele
järgmise teate koolis käivatest õpilastest:
3.klass

Kristin Kreis

õp.Jürgenson on kutsunud Emil Franclin Saar
Hendrik Osa (väljavõte õppealajuhataja meilist
õpetajatele)

Reedel, 12.märtsil küsisin enne tundi minekut õppealajuhatajalt, kas mul peavad
reaalselt tunnis osalema
1.Kristin Kreis
2.Emil Franclin Saar
3.Hendrik Osa
4.Toomas Läheb
ja Kristini tugiisik (koos minuga 6 inimest klassiruumis, mitte 6 õpilast nagu kirjas.)
Saanud õppealajuhatajalt jaatava vastuse, andsin edaspidi 3 korda nädalas inglise
keele tunde neile 3.klassi õpilastele, kes olid koolid kooli tulnud (1-4 õpilast).

Järgneva teate sain klassijuhatajalt 14.märtsil:
From riin jyrgenson on 2021-03-14 17:28
Tere!
Minule teadaolevalt on Kristin iga päev koolis.
Hendrik Osa, Toomas Ling on koolis esmaspäeval ja neljapäeval. Emil Franclin
Saar sel nädalal koolis ei ole.
Heade soovidega
Riin

Ehkki tunnis osalejate arv oli päeviti erinev ja tunni planeerimine seetõttu
keerulisem,ei saa öelda, et midagi oleks toimunud „ühtäkki“ või et
see ei oleks mulle „sobinud“- tähenduses, et ma oleks keeldunud kedagi tundi
võtmast või mõne tunni andmata jätnud.
Küsimusi ja mittemõistmist poleks vast tekkinud,kui juhtkond oleks eelnevalt õpilaste
koolisviibimise vajadust põhjendanud ja selgitanud.
Vabandan, kui mõistsin hoolekogu protokollis kirjutatut valesti.
Loodan väga, et keerulisel ajal ei pidanud õpilased ja vanemad ebapiisava suhtluse
tõttu kannatama.
Lugupidamisega
Tiina Tuulmägi
Liival, 18.aug 2021

Lisa 4

Väike selgitus 17. juuni 2021 protokollile
Postkast
Jana Koel <janak@muhu.edu.ee>

L, 21. aug 11:46
(9 päeva eest)

saajale mina
Tere!
Viimase hoolekogu protokolli oli sattunud valeinfo minu suhtumise kohta
oma klassi õpilase
klassiruumis viibimise suhtes distantsõppe
perioodil. Kevadise distantsõppe ajal olid klassis mitmed õpilased.
Õpetasin lisaks oma klassile ka inglise keelt 4., 5., 7. ja 9. klassis.
Matemaatika tundides olid mul oma klassis alati õpilased, seda nii
iseseisva töö kui ka zoomi tundide ajal. Kindlasti ei kurtnud ma kuskil
ühe oma klassi tüdruku tunnis olemise pärast. Miks ma oleksin pidanud
seda tegema?! Pealegi lubas õppealajuhataja vajadusel ta enda juurde
võtta.
oli distantsõppe alguses klassis tööd tegemas. Hiljem koju
jäädes tekkis 3 põhjendamata tunnist puudumist. Tegelikult minu jaoks
probleeme ei olnud.
Lugupidamisega
Jana Koel

