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Koosoleku juhatas sisse esimees Ranno Friedemann, kes luges ette päevakorrapunktid: 

 

1. Lapsevanema (-te) pöördumine kooli hoolekogu poole seoses kooli vägivallaga. 

 

2.  Hoolekogu 2011/2012 poolaasta tööplaani läbivaatamine. 

 

3.  Jooksvad küsimused. 

 

 

 

1. Lapsevanema (-te) pöördumine kooli hoolekogu poole seoses kooli vägivallaga. 

 

Sõna võttis lapsevanem Natalia Sidorova, kes tutvustas oma kirjaliku pöördumise (lisatud 

koosoleku protokolli juurde) sisu kohalviibijatele. 

Natalia Sidorova: Näeb ohtu laste koolist ära viimisel kuna puudub piisav turvalisus koolis. Laste 

tegevuse üle puudub piisav järelvalve. Koolimaja esimesel korrusel ei ole pidevalt täiskasvanut, 

vaid enamus ajast peavad korda vanemte klasside õpilased. Korrapidamine peaks toimima kõikidel 

korrustel võrdselt. Minu laps on hetkel Paldiski Gümnaasiumi eelkoolis ja järgmisest õppeaastast 

astub ka eelmainitud kooli esimesse klassi. Negatiivne nähtus on koolile see, kui lapsed võetakse 

koolist ja viiakse teistesse koolidesse. Kooli juhtkond eitab probleeme. 

 

Asta Pazuhanitš pakkus välja väikese ekskursiooni koolimajas kohalviibijatele, et näidata kus 

toimusid Natalia Sidorova lapsega antud juhtumid (kirjas kirjalikul pöördumisel, mis on koosoleku 

protokolli lisa). Vaadati ühiselt koolimajas ringi, tutvuti võimla kõrval asuva tütarlaste dušširuumiga 

jne.  

 

Esimees Ranno Fridemann lisas, et signaalid on ka teiste õpilaste kohta, ei saa väita, et koolis ei 

toimu vägivalla juhtumeid. 

 

Järmisena võttis sõna lapsevanem Meelis Randmäe, kes näitas vägivalla juhtumit, mis oli filmitud 

kaas õpilaste poolt ja ülesse riputatud internetti. 

Meelis Randmäe: See video näitab, et järelvalve on nõrk ja miks ei ole mind kui lapsevanemat 

kooli poolt teavitatud, et minu lapsega selline asi juhtus. Kooli ja kodu vaheline diskusioon on 

peaaegu olematu. Lapsevanemad tuleks viia kokku, et saaks omavahel suhelda. Ka minul käib peast 



läbi mõte, et kas õigem oleks lapsel kooli vahetada. Suures koolis said  mõlemad osapooled teada 

kui juhtus mõni intsident. Peaksime mõtlema hakkama ehk saaks midagi teisiti teha, mure selles, et 

see kiusamine on pidev. Kui näiteks laps ründab sirkliga teist last, siis seal ei piisa enam lihtsalt 

rääkimisest, peame vaatama kuidas saaks olukorda lahendada. 

Asta Pazuhanitš: See video on juba vana, juhtum toimus eelmise aasta kevadel. Sellel videol on 

osad lapsed näitlejad ja tehti nii öelda filmi. Me näitasime ka õpilastele, alates kolmandast klassist,  

seda salvestist. Tegu oli õppefilmiga, kuidas ei tohiks käituda. Sirkliga ründamisel me räägime nüüd 

haigest lapsest. 

Meelis Randmäe: Kui tehti filmi, miks ei teavitatud mind kui lapsevanemat sellest ja oleks pidanud 

ka luba küsima kui seda tervele koolile näidati. Kuidas tagatakse laste turvalisus, kui lapsed on 

mures ja neid kiusatakse siis nad ei taha ka lõpuks enam hommikul kooli minna. 

Reet Velberg: Antud videot oleks pidanud lahti seletama juba spetstsijalist, sest see ei ole 

normaalne.Laps, kes teist sirkliga ründas ei ole haige, vaid ta on erivajadustega sellist sõna kui 

haige ei tohi kasutada. Laps vajab pidevat järelvalvet, 30 sekundi läheduses peaks olema 

täiskasvanu. Lastele piisab isegi teadmisest, et õpetaja liigub ringi ja ta võib iga hetk lapse juurde 

jõuda. Miks ei toimi koolis heal tasemel korrapidamist. Proua Asta ei näe probleemi. Miks ei võeta 

kooli poolt ühendust minuga? 

Asta Pazuhanitš: Korrapidamine toimub graafiku alusel. Kuidas on võimalik olla 

„vahekohtunikuks“ laste vahel? Õpetajatega on arutatud olukorra parandamist ja õpilasesindusega 

võetakse antud punktid arutusele, et mida arvavad nemad, mis oleks nende nägemus asjast. Punktid 

järgmised: 

 Vahetundide ajal ja kuni kella 13:00-ni on võimla avatud, kus lapsed saaksid palli mängida 

ja korra eest võimlas vastutab õpetaja Ott Aunver. 

 Üks (korrapidaja) õpetaja jälgi korda terves koolimajas, tead abistavad vanemate klasside 

õpilased. 

Ranno Fridemann: Probleem selles, et tekivad koolis intsidendid aga meie ei kuule sellest midagi, 

miks üldse toimuvad nii väikses koolis sellised asjad? Pannakse asju facebook`i ülesse. 

Maia Heidemann: Ettepanek panna igale korrusele korrapidaja õpetaja. 

Reet Velberg: Ja võib olla ka korrapidaja õpetajatel selline päevik kuhu kirjutatakse toimuvad 

probleemid. 

Asta Pazuhanitš: Igale korrusele, see ei ole võimalik. Meil on juba punktid kuidas asja lahendada, 

mida arutame ka õpilasaktiiviga. 

 

Video näiamise suhtes, mainis Asta Pazuhanitš, et jah nad tegid otsuse ja näitasid seda teistele ja 

nad tegid sellega ikkagi vea, et sellise otsuse vastuvõtsid. 

 

Reet Velberg: Peaks läbi viima koolituse väärtustest. Lahkarvamused, miks ei saaks neid 

lahendada? Teeme koostööd, õpime lahendama asju, lapsed on meist alati kolm sammu ees. 

 

Asta Pazuhanitš on juba koolitajaga aja kokkulepinud. Koolitus hõlmab ka lasteaeda ja Risti kooli, 

see toimuks 21.aprill algusega kell 11:00 ja lõpuaeg oleks orjenteeruvalt kell 16:00, teemaks 

„Väärtuste osa maine kujundamisel“ koolitajaks Enno Selirand (Koolituskeskus Vilko). 

 

Tekkis küsimus, et kuidas koolitusele võimalikult palju lapsevanemaid kaasata, võib olla oleks abi 

personaalsetest kutsetest? 

Veel tuli ettepanekute hulka lisaks: 

*Koolimaja esimesel korrusel peaks ja võiks olla niinimetatud „kellatädi“, kes saaks ka abistada 

koolis korra hoidmisel. Kuna tegu on uue töökohaga siis saab seda vaadata alles uuel õppeaastal. 

 

Asta Pazuhanitš lubas koristaja/koolitädi esimesele korrusele alates 1.aprillist. 

 

 



 

2. Hoolekogu 2011/2012 poolaasta tööplaani läbivaatamine. 

  

Mis plaanid on kooli poolt paika pandus ja kuidas saame abiks olla? 

 

Asta Pazuhanitš: 

16.juuni lõpupidu 

21 nädalal sõpruskooli külastus (soome Raisio linna Tahvio kool) Padisel. (Liis Ira pakkus ennast 

tõlgiks kui vaja on) 

23.aprillil programm õpe 

5.juunil viimane koolipäev  

 

Lõueksmite ajal viia väiksemad õpilased ekskursioonile, et ei häiriks eksamite kulgu. 

Anne Välba: Et tagada korda võiks ekskursioonidel kaasata ka lapsevanemaid. 

 

Asta Pazuhanitš lubas nädala keskel anda täpsed tegevusplaanid teada, et siis saab ka hoolekogu 

vaadata kuidas ürituste läbiviimisel abiks olla. 

 

Arutati ka veel, et hoolekogu liikmete nimed ja kontaktid panna koolikodulehele ülesse, et 

kodulehel oleksid iga liikme kontaktid, mitte ainult hoolekogu üldine meiliaadress. Antud asjaga 

olid kõik kohalviibijad nõus aga kuna  puudus otsustusvõimekus siis ei saanud ka selle kohast otsust 

vastu võtta. 

 

 

 

 

Ranno Friedemann                                                               Maia Heidemann 

Juhataja                                                                                Protokollija                                                                

 


