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Koosoleku päevakord: 

• Saaremaa valla eelnõu „Mustjala Lasteaed-Põhikooli põhimäärus“ kinnitamine hoolekogu poolt. 

Koosoleku kokkuvõte: 

• Hoolekogu elektroone arutelu: 

o Väljavõte hoolekogu liikme Harry Raudvere kommentaarist eelnõule:  
Saatja: Harry Raudvere <harry@windrose.ee> 
Date: E, 19. aprill 2021 kell 20:57 
Subject: Re: Põhimäärus 
 

 § 23.    Laste ja õpilaste õigused  

Lastel ja õpilastel on õigus: 

1)      võtta osa tegevustest ja õppetööst, õppida ja saada teadmisi;  

- Kas lastel on õigus põhikoolis õppida või on neil ikkagi kohustus õppida? Kas me ei räägi 
kohustuslikust põhiharidusest?  

2) hoidma kooli head mainet ja käituma väärikalt nii koolis kui ka väljaspool kooli; 

- Milles seisneb väärikas käitumine väljaspool kooli? Kas inimlikele nõrkustele järgiandmine 
(tuginedes vanematelt saadud eeskujule) võib olla ka kellegi silmis ebaväärikas käitumine? Kas 
õpilane käitub väärikalt kui tema seisukohad ei ühti riigis kehtiva ametliku poliitpropagandaga ja 
ta avaldab selles osas põhjendatult protesti? Esitab ebameeldivaid küsimusi ja ei lase ega luba 
väidetavatel autoriteetidel endale valetada? 

 

 



o Väljavõte koolidirektori Malve Kolli vastusest:  
Saatja: Malve Kolli <malve@mustjala.edu.ee> 
Date: T, 20. aprill 2021 11:32 
Subject: Re: Fwd: Põhimäärus 
 

Jah, õpilasel on õigus ja §27 p1 tal on ka koolikohustus.  See siis vastus koolikohustuse kohta. 

Väärikat käitumist õpetame lastele alates lasteaiast. Seda nii 
klassijuhatajatundides,ühiskonnaõpetuses ja inimeseõpetuses. Ühtsed ja selged reeglid  ning 
piirid kasvatavadki väärikad noored. Õpilase käitumisreeglid kirjas kooli kodukorras,millega ka 
kõik tutvunud. Hoidma kooli mainet -tähendab seda,et õpilane austab oma kooli 
kodukorda,tavasid,võtab aktiivselt osa kooliõppetööst ja koolivälisest tegevusest.  

 

o Väljavõte: Saatja: Kädi Alt <kadi.alt1@gmail.com> 
Date: K, 21. aprill 2021 kell 21:24 
Subject: Re: Fwd: Põhimäärus 
 

 
Enne hoolekogu kinnitust eelnõule, saadan laiali Anneli tähelepaneku: 
 "… mina kiidan selle heaks. Ainult üks asi hakkas silma peatükk 5 / 25. Vanemate õigused ja 
kohustused punt 7- lasteaialapse vanemal on õigus tuua laps kooli ja viia sealt ära vanemale 
sobival ajal jälgides kooli päevakava. Kas kooli asemel ei peaks olema sõna lasteaed? "… 
 
 
 

• Hoolekogu enamushäältega – Harry Raudvere, Gairi Lõhmus, Ivar Alt, Edith Viira, Anneli Ibrus, Reet Mägi, 

Kädi Alt- kinnitati Saaremaa valla eelnõu „Mustjala Lasteaed-Põhikooli põhimäärus“. 

 

 

 

Koosoleku läbiviija    

/digitaalselt allkirjastatud/                                                                       

Kädi Alt        

Mustjala lasteaed-põhikool hoolekogu juhataja                                                                                    
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