
 

KÄINA KOOLI HOOLEKOGU 
Protokoll nr 11    30.01.2017  

 

Koht: Käina kool 

Algus: 16.30  

Lõpp: 18.50  

Koosoleku juhataja: Ilmi Aksli  

Koosoleku protokollija: Jana Uuskari  

Külalised: vallavanem Omar Jõpiselg, kooli direktori kt Tiina Rahuoja,  õppealajuhataja Urve 

Pärnamaa  

Hoolekogu liikmed: 

Tiit Kopli kohal 

Tiiu Käsn kohal 

Ly Meldorf kohal 

Kaia Põtter kohal 

Heli Tuisk kohal 

Urmas Saarna kohal 

Anete Saarna kohal 

Anneli Sadam kohal 

Jana Uuskari kohal 
 

Päevakord: 

1.  Hoolekogu koosseisust. 

2.  B-võõrkeele õppimisest. EAS-i kavast vahetada B-võõrkeelt erinevates Eesti piirkondades. 

3.  Direktori ametikoha täitmise konkursi korraldamisest.   

4.  Kooli töötajate koosseisudest (0,5 kohtade arutelu), seisukoha andmine. 

5.  Õpetajate piirkoormustest. 

6.  Töötajate ja lapsevanemate küsimustike ülevaatamine, küsitluste läbiviimise ajakava 

täpsustamine. 

7.  Klassijuhatajate töö paremast korraldamisest 

8.  Koolivaheaegade regulatsioon alates 2017/2018 õppeaastast. Info. 

9.  Muud küsimused. Bussiliiklusest. 

 

1.  Hoolekogu koosseisust.  Käesolevast aastast on meil uued liikmed: vallavalitsuse esindaja 

Heli Tuisk ja õpilasesinduse esindaja Anete Saarna. Kaia Põtter tõstatas küsimuse, kas järgmisest 

õppeaastast ei võiks valida hoolekogu koosseisu uut lapsevanemat. Kaia laps on kevadel 

lõpetamas, annaks võimaluse mõnele kooliskäiva lapse vanemale.  

 

2.  B-võõrkeele õpe alates 6.klassist. Ilmi Aksli tutvustas EAS-i poolt välja pakutud kava, kus 

igas Eesti piirkonnas õpetataks B-võõrkeelena erinevat keelt. Lääne-Eestis ja saartel siis rootsi 

keelt. Vallavanema sõnul see vallale (koolile) lisakulu ei tohiks tuua. Põhjus keeleõppe 

ülevaatamiseks andis asjaolu, et meie piirkonna lapsed ei ole oma vene keelega konkurentsis, 

kuna meil puudub keelekeskkond. Kuid hoolekogu liikmed tõdesid, et ega meil rootsi keele 

keskkonda ka ei ole. Ka avaldati muret, et meie lastel jääb edasiõppimisvalikuid vähemaks – on 

gümnaasiume, kus eeldatakse vene keele oskust algtasemel.  

Ilmi Aksli: EAS-i esindaja Sulev Alajõe oleks valmis tulema uut keeleõppe kava tutvustama ka 

lastevanematele. Hoolekogu liikmed leidsid, et oleks vaja siis seisukoha kujundamiseks 

koosolekule kutsuda kõikide I-V klassi õpilaste vanemad. Ka peab arvestama, et kui (isegi 

katseliselt) vene keel rootsi keele vastu vahetada, siis õppetsükkel on vähemalt neli aastat. Pakuti 

ka võimalust, et võiks ju rootsi keelt õpetada ka valikainena. Õpilaste esindajale Anete Saarnale 



tehti ülesandeks uurida välja õpilasesinduse seisukoht. Hoolekogu liikmed leppisid kokku, et 

lastevanemate koosolek S. Alajõe osalusel kutsutakse kokku 27. veebruaril kell 18.00  

 

3.  Direktori ametikoha täitmise konkursi korraldamisest.   

Kuna möödunud aasta lõpul direktori konkurss ebaõnnestus, on vallavalitsusel plaanis uus 

konkurss välja kuulutada aprillis. Avaldused laekuksid mais ja suvevaheajale minnes oleks selge, 

kellest uus direktor saab.  

Konkursitingimustes lähtutakse seadusest tulenevast. Hoolekogu liikmed leidsid, et ehk leiaks 

vallavalitsus võimaluse pakkuda ka ametikorterit.  

 

4. Kooli töötajate koosseisudest (0,5 kohtade arutelu), seisukoha andmine.  

Vallavalitsuselt  tuli ettepanek, kas ei saaks mõned 0,5 ametikohad liita, näiteks huvijuht + 

tugiisik. Koolis töötavad hoolekogu liikmed siiski selle ettepanekuga ei nõustunud, kuna praegu 

ametisolev huvijuht on lapsehoolduspuhkusel viibiva põhitöötaja asendaja ja meil on kogemus 

0,5 ametikohaga huvijuhi tegevusest. Põhitöötaja on avaldanud soovi uuest õppeaastast tööle 

asuda (temal 1,0 ametikohta) ning kuna huvijuht on sageli tööl väljaspool õppetundide aega, siis 

0,5 ametikoha puhul oleks õpetajatel temaga koostööd teha pea võimatu. 

Medõe ametikoht koolis on vajalik, praegu ei ole leitud uut töötajat väga madala võimaliku 

töötasu tõttu. Ly Meldorf uuris, kas ei ole mõeldud uut inimest tööle võtta näiteks 

käsunduslepinguga, mis annaks võimaluse paindlikumateks kokkulepeteks, kuid inimene oleks 

õppeperioodi vältel siiski kabinetis õpilaste teenistuses olemas. Direktori kt Tiina Rahuoja lubas 

läbirääkimisi võimaliku uue medõega jätkata. 

 

5. Õpetajate piirkoormustest.  

Käina õpetajatele kehtib piirmäär 19 kontakttundi (normtundi) nädalas. Selline piirmäär on 

seotud gümnaasiumiosa sulgemisega, et kompenseerida töövõimaluste vähenemist. Paljudel 

õpetajatel ei ole enam täietöökohta. Õpetajate ületunnitööd kompenseeritakse vaba ajaga. 

 

6. Töötajate ja lapsevanemate küsimustike ülevaatamine, küsitluste läbiviimise ajakava 

täpsustamine. 

Hoolekogu liikmed leppisid kokku, et ettepanekud küsimustike täiendamiseks-parandamiseks 

saadetakse Heli Tuisule heli.tuisk@kaina.hiiumaa.ee 01. märtsiks. Seejärel saab need välja saata, 

et õppeaasta lõpuks oleks võimalik teha kokkuvõtted. Anneli Sadam tuletas meelde, et eelmisel 

õppeaastal korraldatud uuringute tulemusi ei ole koolile tutvustatud. Uus sotsiaal-ja 

haridusnõunik H. Tuisk lubas need kokkuvõtted üles otsida ja koolile edastada. 

 

7.  Klassijuhatajate töö paremast korraldamisest.  

Klassijuhatajatele makstakse lisatasu 10% palgamäärast. Tänapäeval sisaldab klassijuhataja töö 

suure hulga bürokraatiat ning aktiivset suhtlemist nii õpilaste kui lapsevanematega. 

Klassijuhatajate tööülesanded on fikseeritud nende ametijuhendis. On teatud tegevused, mis on 

kohustuslikud (nt arenguvestlused) ja nende üle saab ka arvet pidada. Klassijuhataja ülesanne ei 

ole sisustada laste vaba aega, seda teevad huvikoolid ja -ringid ning vanemad. Koolis 

korraldatakse küll laste soovil nt klassiõhtuid (klassi pärastlõunaid), kuid kool on väga sõltuv 

bussiliinidest. Kooli poolt pakutakse ka teatrireise, mis enamasti on mitme klassi peale kokku 

(transpordikulud!).  Üldiselt võib öelda, et klassijuhataja töö ei ole üheselt mõõdetav, sõltub 

paljuski inimestest ja nende eesmärkidest.  

Hoolekogu poolt on juba eelmisel aastal tehtud ettepanek, et võiks olla kasvõi üks kord kuus 

klassijuhatajatund, kus saaks siis infot jagada. Õppealajuhataja Urve Pärnamaa selgitas, et meie 

tunniplaan on väga tihedalt seotud huvikooli tunniplaani ja treeningutega ning lisatundi sinna 
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panna ei saa. Infot jagatakse jooksvalt, nii vanematele kui õpilastele edastatakse teavet e-koolis 

ja ka kooli koduleheküljel. 

 

8. Koolivaheaegade regulatsioon alates 2017/2018 õppeaastast. 

Järgmisest õppeaastast on haridus- ja teadusminister kehtestanud viis koolivaheaega, ka Käina 

Kool võtab aluseks ministri poolt väljakuulutatud vaheajad.  Hoolekogu pööras tähelepanu, et 

lastevanemate küsimustikust peab kindlasti välja võtma koolivaheaegasid puudutavad 

küsimused, kuid trimestrite kohta võiks ikka küsida – nüüd on kogemus. 

 

9.  Muud küsimused. 

 Bussiliiklusest. 

Kaks I klassi õpilaste vanemat on pöördunud kooli poole probleemiga, et nende lastel on 

bussipeatusesse liiga pikk tee (bussipeatused on 700 – 900 m kaugusel). Vallavanem selgitas, et 

busside marsruute on keeruline muuta. Hoolekogu liikmed tõdesid, et mitmed Käina väikesed 

lapsed peavad kooli jõudmiseks läbima veelgi pikema teekonna. 

Ka oli küsimuse all, kust saab bussikaarte, kui õpilane on oma kaardi ära kaotanud. Kindlasti on 

bussikaardid saadaval Kärdla postkontoris ja Hiiumaa Selveris. Kui Kärdlas on, võib-olla on ka 

Käina postkontoris. Keegi ei osanud sellele küsimusele vastata, kuid koolitöötajad lubasid 

uurida.  

 

  Hoolekogu koosolekutest. Novembris 2016 pidi toimuma hoolekogu koosolek, kuid see jäi ära 

seoses direktori vahetuse protsessi algusega  ja päevakorra teemade puudusega. Järgmine 

korraline hoolekogu koosolek toimub mais 2017. 

 

 

 

__________________________ 

Ilmi Aksli 

Koosoleku juhataja 


