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Juhatas: Angeliina Schwindt 
Protokollis: Margit Randma 
 
Võtsid osa: Anne Mahoni, Krista Hein(1a), Annika Saarna (1b), Kertlin Eerik (2a),  
  Katrin Reede (2b), Kai Piiper (3a), Urmas Kolga (4a), Liisa-Mari Laasik (4b 
  ja 6a), Külliki Kübar (4c), Maris Kuuseok (5a), Kairi Eindorf (5b), Mariliis  
  Olenko (5c), Kristin Veltri(6b), Anne-Ly Liiv (7c), Elo Vagur (7d), Lii  
  Habak (8c), Kristjan Tõlk (8d), Angeliina Schwindt (9b), Margit Randma (9d) 
Kutsutud: Liis Toom, Katariina Sits, Kaarel Metssalu  
Puudusid: Kaja Talving (3a ja 8a), Andrus Karnau (5a), Sirelin Püss (7a), Irene Võrklaev 
  (7b), Merle Tibar (7c), Inga Pärnaste (7d), Veiko Veltri (8b), Eva Unt (8c),  
  Marika Pragi (9a), Anne-Ly Mettis (9c), Reet Tuisk (õpetajate esindaja), Heli 
  Kaldas (volikogu esindaja) 
 
Toimusid läbirääkimised koosoleku päevakorra täpsustamiseks, otsustati kinnitada järgmine 
koosoleku päevakord. 
 
Päevakord: 
1. Informatsioon: HPK psühholoog Liis Toom tutvustab koolipsühholoogi tööd 
2. Informatsioon: Sihtasutuse Innove Rajaleidja Läänemaa keskuse eripedagoog Kristin Veltri 
tutvustab keskuse tegevust ja 2018.a. märtsis toimuvat karjääriinfomessi "Oma rada" 
3. Informatsioon: Õpilasomavalitsuse esindajad Katariina Sits ja Kaarel Metssalu annavad 
ülevaate õpilasomavalitsuse ja õpilasaktiivi tööst.  
4. Facebooki grupi "HPK koolivorm õpilaselt- õpilasele" uue administraatori valimine 
5. Kohapeal tõstatatud küsimused 
 
 
1. Informatsioon: HPK psühholoog Liis Toom tutvustab koolipsühholoogi tööd 
KUULATI: Kooli psühholoog L.Toom tegi ettekande koolipsühholoogi igapäevatööst. Ta rääkis  
suurematest murekohtadest, oma töös ettetulevatest probleemidest ja koolikiusamisest, mis 
on siiski pea iganädalane teema. Koolikiusamisega ei tegele ainuüksi psühholoog, sellesse on 
kaasatud nii õpetajad kui kooli tugipersonal ja õpilased ise ka. Psühholoogi põhiülesanneteks 
koolikiusamise puhul on ennetada, märgata ja sekkuda. 1. ja 2.klassid on liitunud VEPA 
programmiga- see on käitumisoskuste mäng ja Haapsalu Põhikoolis kasutusel juba teist 
õppeaastat. Programmi eesmärgiks on aidata ennetada käitumisprobleeme, ühiselt 
sõnastada nii õpetajate kui õpilaste ootused tunni- ja vahetunnikäitumisele. Oluline on 



märgata positiivset, et sellelt positiivselt baasilt hakkaks õpilane suurendama oma positiivset 
käitumist. Ennetamine on märgata kohe, kui lapsed pole sallivad ja käituvad kaaslase suhtes 
tõrjuvalt. Märkamise osas on kõige tähtsam infovahetus, sest tihti juhtuvad need keerulised 
olukorrad kas internetis või teel koolist koju Psühholoogi ennetustöö toimub tundides 
käimisega, kus ta tegeleb tunnete märkamisega st et õpilasel tekiks oskus märgata, mida 
kaasõpilane tunneb, kui ta on üksildane, kõrvalejäetud, kurb. Sekkumine toimub 
juhtumipõhiselt, probleemi lahendamisel kaardistatakse erinevate allikate info. Kasutusel on 
ühise mure meetod- individuaalsed nelja silma vestlused kiusamisega seotud õpilastega, 
kokkulepped õpilasega. Väga oluline on pere toetus ja koostöö perega. Koolipsühholoogi 
poole võib õpilane pöörduda nõu küsimiseks ka mitte kooliga seotud murega. 
K.Piiper- Kuidas õpilased saavad info, et koolis on psühholoog ja tema poole võib pöörduda? 
L.Toom- Info saab õpilane oma klassijuhatajalt. 
A.Schwindt- Millistes klassides käite? 
L.Toom- Oleneb vajadusest, kõige rohkem käin rääkimas õpilastega kolmandast kuuenda 
klassini. Samuti käin uutes seitsmendates klassides, kus õpilased vastavad küsimustikule, 
kuhu on võimalus kirja panna ka oma ettepanekud. Eelmisel nädalal käisin ühes uues 
seitsmendas klassis ja enne jõule on kavas rääkida ka teise uue seitsmenda klassiga. Infot 
saavad lapsed õpetaja kaudu.  
A.Schwindt- Millises vanuses kõige tihedamini abi vajatakse? 
L.Toom- Kuuendas ja seitsmendas klassis, nendel on julgus ise minu poole pöörduda, 
nooremaid suunab õpetaja. Koolikiusamise teemalist abi on vaja rohkem alates neljandast 
klassist. Olen koolis tööl täiskohaga, minu poole saab pöörduda esmaspäeval, kolmapäeval, 
neljapäeval ja reedel, minu kontaktandmed on kooli kodulehel. 
L.Laasik- Tihti on probleemsetel lastel ka probleemsed vanemad, kuidas nendega kontakti 
saate? 
L.Toom- See võtab aega, on pikem protsess, vahel peab kaasama Lastekaitset. 
K.Tõlk- Kas lapsed on pöördunud teie poole, kui neid netis kiusatakse? 
L.Toom- Infot saan tavaliselt lapsevanemate kaudu, paljudel juhtudel ei ole ma juhtumitega 
kursis, need lahendatakse väljaspool kooli, on veebikonstaablid, kelle poole saab murega 
pöörduda. Netikiusamine on suurem probleem, kui me arvata oskame. 
A.Schwindt- Kas tööaeg on piisav probleemide lahendamiseks või peab tegema ka ületunde? 
L.Toom- Koos minuga tegelevad probleemidega alates sellest õppeaastast HEV koordinaator 
ja kooli sotsiaaltöötaja, meil on meeskonnatöö. Tööpuudust ei ole, aga oluline on, et teenust 
kasutatakse aktiivselt. 
M.Kuuseok- Kas 1. ja 2.klassis piisab VEPA projektist? Kas selle kaudu tuleb välja, kui last 
näiteks kodus karistatakse või on muud probleemid kodus? 
L.Toom– See tuleb koostöös õpetajaga välja. Selles vanuses lapsed tahavad rääkida ja jagada 
ning varem või hiljem tuleb see välja, kas käitumisraskustes või õpiprobleemides. Esimestes 
klassides käin palju tunde vaatamas, et näha ise uusi õpilasi ja teha ennast nähtavaks. 
K.Hein- Kas kõik juhtumid saavad lahendatud? Mõni probleem kestab aastaid ja selle all 
kannatab kogu klass. 
L.Toom– Keerulisi juhtumeid on ja võtavad aega. Küsimus on, kuidas pere koostööle saada ja 
kuidas klassi toetada. KOV-l on erinevaid meetmeid (tugiisikuteenus), et selliseid peresid 
aidata, kus on probleemid. 
K.Veltri- Järjest rohkem tuleks kasutada Lastekaitset ja Politseid, SKA kaasamine. 
L.Toom- Olen SKA kaasanud ja on head koostöö kogemused, samuti teeme regulaarseid 
kokkusaamisi Lastekaitsega. 



M.Kuuseok- Kas ka õpilaste poolt õpetajate kiusamise vastu on abiprogramme? 
L.Toom– On juhuseid, kus õpetaja on minu poole pöördunud, õpetajatele on olemas ka 
eneseabi koolitused. 
OTSUS: Võtta informatsioon teadmiseks. 
 
2. Informatsioon: Sihtasutuse Innove Rajaleidja Läänemaa keskuse eripedagoog Kristin 
Veltri tutvustab keskuse tegevust ja 2018.a. märtsis toimuvat karjääriinfomessi "Oma 
rada" 
KUULATI : 9.märtsil 2018.a. korraldab Rajaleidja keskus koostöös Haapsalu Põhikooliga 
noortele karjääriinfomessi „Oma rada”, kuhu tulevad ennast tutvustama kutsekoolid, 
kõrgkoolid, rakenduskõrgkoolid, gümnaasiumid ja erinevad õpilasvahetusorganisatsioonid, 
noorteorganisatsioonid, kaitsevägi, kaitseliit jne. Kõik eksponendid tutvustavad oma kooli ja 
tegemisi läbi aktiivse tegevuse töötubade. Põhiliseks sihtrühmaks on 7.-12.klasside õpilased. 
Messile oodatakse ka lapsevanemaid, sest noor vajab valikute tegemisel ja otsustamisel abi 
ja toetust, eriti oma vanematelt. Messil toimub osaluskohvik, kuhu oodatakse sel korral 
kaasa rääkima ja mõtlema ka lapsevanemaid.  
K.Veltri tegi ettekande SA Innove Rajaleidja Läänemaa keskuse tööst ja rääkis probleemidest, 
millega keskuses tegeletakse ja mida igapäevaselt lahendada tuleb. 
Keskuse töö on kaheosaline- üks osa tegeleb karjäärinõustamisega, mis algab 7.klassist kuni 
26. eluaastani, mille raames pakutakse tuge valikute ja otsuste langetamisel ning karjääri 
kujundamisel. 9.-12. klassides tehakse individuaalseid karjäärisobivuse teste. 
Teine, millega keskus tegeleb, on õppenõustamine ja tegelemine õpiraskustega õpilastega. 
Pakutakse nõustamist lapsevanemale ja õpetajale, et toetada lapse ja noore arengut ning 
toimetulekut. Tööl on neli spetsialisti: eripedagoog, logopeed, psühholoog ja 
sotsiaalpedagoog. Toimub II tasandi nõustamine – abivajajatele koostatakse individuaalsed 
õppekavad. 
Küsiti, et miks ei ole Põhikoolis väikeklassi? 
A.Mahoni- Väikeklassi ei suuna õppima direktor, seda rahastab riik, väikeklassi suunatakse 
õppima arstitõendi alusel. Väikeklassi moodustamise otsustab omavalitsus. 
OTSUS: Võtta informatsioon teadmiseks. 
 
3. Informatsioon: Õpilasomavalitsuse esindajad annavad ülevaate õpilasomavalitsuse ja 
õpilasaktiivi tööst 
KUULATI: Kooli uued õpilasomavalitsuse e õpilasesinduse esindajad krahvinna Katariina Sits 
ja krahv Kaarel Metssalu tegid ettekande õpilasesinduse ja õpilasaktiivi tööst.  
Õpilasesindus saab kokku kord nädalas ja kokkusaamiste eesmärgiks on info vahetamine, 
kooli ürituste plaani koostamine ja läbiarutamine. Õpilasesindusse on igast klassist valitud 
üks või kaks õpilast, kelle põhiülesanne on koosolekul huvijuhilt saadud info edastamine oma 
klassikaaslastele.  
Õpilasaktiivis käivad koos aktiivsed õpilased alates 6.klassist, iga soovija võib tulla ja see on 
vabatahtlik. Tegeletakse ürituste korraldamisega, saali ja koolimaja kaunistamisega. Aktiivi 
korraldatud on moeshow, jõulupidu, filmiõhtu. Tegeletakse üritustega kuuendast kuni 
üheksanda klassini.  
OTSUS: Võtta informatsioon teadmiseks. 
 
 
 



4. Facebooki grupi "HPK koolivorm õpilaselt- õpilasele" uue administraatori valimine 
KUULATI: Kai Piiper rääkis vajadusest valida Facebooki Põhikooli koolivormi järelturu grupile 
uus administraator, kuna Piret Piiper ei ole enam vanematekogu liige. Toimus arutelu sobiva 
kandidaadi leidmiseks. 
OTSUSTATI: Valida FB Põhikooli koolivormi järelturu teiseks administraatoriks Anne-Ly Liiv. 
 
5. Kohapeal tõstatatud küsimused 
Küsiti, kas õpetajal on kohustus panna e-kooli x, kui õpilane on puudunud ja pole tööd 
teinud. 
A.Mahoni- Kui on kontrolltöö, tuleb puudutud koha peale panna x, sest siis on see 
informatsiooniks, et ta peab selle järgi tegema. 
L.Habak – Kas kolm hinnet trimestris on piisav, kui on kaks ainetundi nädalas? Kas hinnetel 
on ka miinimumarv? 
A.Mahoni – Raske küsimus. Kui on üks tund nädalas, on piisav. Ühes trimestris kaks ainetundi 
nädalas ja kolm hinnet, tundub piisav. Mõtleme selle üle ja vaatame, kas peame fikseerima 
järgmiseks õppeaastaks trimestri miinimumhinnete arvu. 
Küsiti uue koolimaja ehituse kohta. 
A.Mahoni- Peame ootama, mida komisjon ütleb. 
K.Tõlk- Järgmisel esmaspäeval (11.12.2017) on vastus teada, aga hetkel võib see venida 
riigikohtuni välja. 
OTSUS: Võtta informatsioon teadmiseks. 
 
Järgmine korraline HPK vanematekogu koosolek toimub 06.03.2018.a. kell 18.30 
 
  
 
 
Angeliina Schwindt       Margit Randma 
Koosoleku juhataja       Protokollija 


