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1. Ülevaade rahuloluküsitlusest 2017 
 
Kati Kümnik:  rahuloluküsitlus viidi läbi aprillis 2017 ja sel aastal olid õpilased jagatud 
gruppidesse I- 3.-4. kl., II-  5.-7. kl. ja III- 8-9. kl. Vastatamiseks viis vaianti: 

1- täiesti nõus 
2- enam- vähem nõus 
3- pole seisukohta 
4- teatud määral ei nõustu  
5- olen täiesti teisel arvamusel 

Lastevanematele suunatud küsimustikus muudatusi ei tehtud  ja küsitlus eraldi 1.-5. kl. ja 
6.-9. kl. Ankeete tagastati 35. 
 
Positiivne kõigi vastajagruppide hulgas on turvalisuse suurenemise tunnetamisega, rahul 
ollakse nii kooli kui ka koolitoiduga (1.-7. kl. ). 
Õpilaste arvates võiks olla rohkem huviringe, võimalus õppida mingit pilli mängima, 
tantsutunnis rohkem erinevaid tantse ning võiks olla rohkem arendavaid ja põnevaid 
tegevusi ning üritusi, nt. seikluskasvatus. 8.-9. kl. õpilased soovivad koolitoidu juurde 



rohkem salatit ning võrdsemat kohtlemist toiduportsjonite osas, samuti rohkem 
positiivsust ja mõistmist. 
Vanemad muretsevad, et ei ole võimalusi treeninguteks ja sporditegevuseks. Samuti 
soovivad lapsevanemad laiemat huvitegevuste valikut. Muret tunti ka kooliraamatukogu 
väikese raamatuvaliku pärast. Muret tekitas ka asjaolu, et muukeelsetel ja eesti lastel 
ühistunnid. Arvatalkse, et et lapsel võib jääda saamata õpetaja poolt ettenähtud õpetus. 
 
Merje Leemets: rahastatud 14 huviringi, sellest 2 spordiringi. Ringide tegevused 
sõltuvad õpetajate suurest koormatusest õpilasbussi graafikust, spordiringil talvisel ajal 
saali mahutavusest. Pilliõpe võimalik kokkuleppel õpetajaga, kuid vajalik oma pill. 
Toidule seab piirangud koolitoidu maksumus ning nõutav kaloraaž. Kooliraamatukogule 
eelarvega raha ei ole aastatid antud. Suur puudus noortekirjandusest (5.-7.kl.). Raha on 
kogutud kaks aastat emadepäeva oksjoniga ning toetanud Krusensterni MTÜ. 
 
Aare Treial tegi ettepaneku uurida huviliste olemasolul võimalust muusikakooli 
eelklassi õpetuse läbiviimist kohapeal ning tutvustas riikliku huvihariduse lisaraha 
projekti.  
 
Katrin Laukse juhtis tähelepanu asjaolulu, et toit serveerimisel jahe ja arutati võimalust 
toidu soojendamiseks. 
 
 
2. Ülevaade 2016/2017 õppeaastast 
 
Merje Leemets tegi ülevaate lõppevast õppeaastast. Koolis õpib 63 last, neist 34 õpib 
hästi või väga hästi, 8 õpilasel mõnedes ainetes mitterahuldavad tulemused. Lõpuklassis 
7 õpilast. 
Osaleti 1. üleriiklikul ja 10. maakondlikul olümpiaadil. VIROL-i andmeil on Kiltsi PK 
kõige aktiivsem olümpiaadidel osalev põhikool maakonnas. Aastaid järjest on jõutud 
aineolümpiaadidel maakonnas esikolmikusse. Eriline tänu õpetaja Tanel Kümnikule, Kati 
Kümnikule, Liisu Tähelele ning Mari- Vivian Ellamile, kes on aega leidnud õpilaste 
ettevalmistuseks olümpiaadideks. Samuti tänusõnad õpetaja Helis Manninenile, kes on 
oma õpilastega käinud 85.erineval spordivõistlusel. Koos Simuna ja Võsu kooliga 
osaletakse ühisvõistkonnana  “TV 10 olümpiastarti” etappidel ning homme toimuva 
Pärnu etapi tulemustest sõltub, kas saame finaali.  
Esimest korda kooli ajaloos osaleb meie rahvatantsurühm 2.- ja 3. juunil toimuval 
Virumaa tantsupeol Vokas. 
 
Sügisel on koolikohustuslikke 1. klassi õpilasi piirkonnas 7, avalduse kooli õppima 
asumiseks tänaseks esitanud 4 vanemat. 
 
Lahkub 5 varjupaigataotlejate keskuse last, kelle pered on saanud elamisloa ning asuvad 
elama mujale. 
 
“Rajaleidja” teenust on osutatud 2. õpilasele, 2 õpilast käivad logopeedi ja 2 õpilast 
psühholoogi juues. 



Hinded pannakse välja 1. juuniks, õppenõukogu toimub 2. juunil, viimane koolipäev      
6. juunil ning 9. klassi  lõpuaktus 17. juunil. 
 
 
 
3. Muud küsimused 
 
Reelika Möldre: 

 õpilaste hulgas levivatest nahaparasiitidest tuleks operatiivselt teavitada kõiki 
vanemaid, et ennetada parasiitide levikut; 

  kooli esindama saadetud õpilasel peab olema õpetaja kaasas; 
 suitsetavate õpilaste mõjutamisest; 
 4. klassi juhataja ei näita vanematega suhtlemisel aktiivsust. 
 

Rein Möldre  
 haiguspuhangutest koolis informeerida vanemaid e- kooli kaudu; 
 kooli direktoril probleeme suhtlemisega. 
  

Katrin Laukse: 
 õpilasbuss peatub Kiltsis kord bussijaamas, kord kaupluse juures; 
 edukate õpilaste veerandi viimane nädal vaba. 

 
Õnnela Kuusemäe:  

 vargusjuhtumite lahendamisest. 
 

Toimus arutelu eeltoodud küsimustes.  
 
Merje Leemets avaldas rahulolematust kooliõe tööga, kes pidi vastavalt lepingule olema 
koolis 9. korral, kuid jõudis kohale 4. korral. 
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