PROTOKOLL
Muhu Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 2
Muhu Põhikoolis

25. mai 2022

Algus kell: 17:30, lõpp kell 19:30

Koosoleku juhataja: Siret Jõeleht
Protokollija: Siret Jõeleht
Osalejad: Ülle Kuusk, Indrek Vallau,
Hilines: Imre Luht
Puudusid: Liinu Tuust, Maarja Kumpas
Kutsutud: Andres Anton, Ulvi Kipper

Päevakord:
1. Koolis toimuvad sündmused ja nende jäädvustamine.
2. Andmekaitsereeglid koolis.
3. Korduv ettepanek. Õpikute ja töövihikute kätteandmine enne 1. septembrit.
4. Kooli raamatukogu.
5. Hoolekogu liikmete arv uues hoolekogus.
6. Muud küsimused.
1. Pöördumine: Koolis toimuvad sündmused ja nende jäädvustamine (nt käimasolev
stiilinädal) – teeme ettepaneku, et mõeldaks läbi sündmuste jäädvustamise võimalused (nt
tehakse iga päev ühispilt – õues? - kõigist stiilselt riietunutest või oleks võimalus lasta ennast
– üksi või klasside kaupa - jäädvustada fotonurgas või..). Näiteks stiilinädala kostüümidega
motiveeriks kindlasti rohkem vaeva nägema, kui on vanemal ja lapsel endal ka hiljem
vähemalt pildilt kogu seda uhkust ja ilu näha.
Vastus: Ülesande saab teha õpilasesinduse fotograafia huvilisele liikmele, kes teeb üritustest
pilte ja annab need huvijuhile. Huvijuhi poole pöördudes on neid võimalik omatarbeks
kindlasti saada. Ühe võimalusena nähakse koolikodulehe kodeerimist, mis võimaldaks osale
informatsioonile ligipääsu ainult sisse logijatel. Selle võimalusega saaks kuvada sinna
erinevat vajalikku infot ja pilte toimunud üritustest. Täna puudub majas IT spetsilist, töötaja
otsimine käib ja kui inimene leitakse, saaks selle ära teha.
17.37 koosolekuga liitus Imre Luht.

2. Pöördumine: Andmekaitsereeglid koolis – tehti üsna radikaalne ettepanek, et lapsed, keda
ei tohi pildistada või filmida ei peaks ka esinema/võtma ringidest osa. Samas ei keela seadus
tegelikult
kindlasti
üritustel
oma
lapsi
pildistada/filmida,
mistõttu
oleks
hoiatus„pildistada/filmida ei tohi üldse, sest osadel lastel ei ole lubatud pildi/filmi peale
jääda“ asemel asjakohane öelda nt „kuna mõnede laste vanemad ei ole lubanud oma lapsi
jäädvustada avalikuks jagamiseks, siis palun meeles pidada, et üritusel tehtud pildid ja videod
on vaid isiklikuks kasutamiseks“ vms.
Vastus: Kooli poolt ei ole tulnud sellist radikaalset ettepanekut, et õpilane, keda ei või
pildistada ei peaks käima huviringides.
Antud teemal tegi kooli direktor päringu Andmekaitseinspektsioonile, kus soovis teada, et kas
on välja töötatud juhend koolidele. Sellist juhendit ei ole, kuid lubati hakata sellega tegelema.
Koolis on õpilasi, kelle vanemad ei soovi oma laste jäädvustamist. Kui kooli poolt edastatakse
teade, et palume mitte filmida ja pildistada, siis koolil on õigus endalt vastutus selles
küsimuses ära võtta. Vanem, kes oma last siiski pildistab, siis võtab ise vastutuse, et pilti, kus
lisaks tema lapsele on peal veel teisi lapsi, kasutab ainult oma tarbeks ja ei pane seda üles
sotsiaalmeediasse ilma teiste vanemate nõusolekuta. Direktor luges koosolekul ette
Andmekatise vanem inspektori Kadri Levandi kirja 04.02.2019, mis üleval internetis (Lisatud
protokollile).
Pöördumine: Miks mitte kaaluda varianti B: leida kooli poolt võimalus/vahendid üritusi
pildistada/filmida kitsamas ringis (nt e-koolis) jagamiseks ja vastavalt kooli kodukorrale (mis
ei luba mobiiltelefoni kasutada) oleks ka üritus ka lastevanemate välkuvate ja surisevate
telefonide vaba, st nii lapsele kui vanemale kehtivad koolis samad reeglid..
Vastus: saab kindlasti lahendada nii nagu punkti üks vastuses juba kirjas. Üritusi pildistab
majasiseselt näiteks õpilasesinduse õpilane ja edastab pildid huvijuhile, kelle poole pöördudes
on neid võimalik oma tarbeks kasutada. Maja siseselt ollakse teadlikud ka erisusi soovivate
lapsevanemate lastest ja neid pilte, kus laps juhuslikult äkki peale jäänud, ei edastata.
3. Pöördumine: Korduv ettepanek: vajalikud töövihikud ja õpikud uueks õppeaastaks jagada
lastele kätte varem (nt 2 nädalat enne uue kooliaasta algust). Kuna peale õpikute/töövihikute
kättesaamist eeldatakse, et järgmises tunnis (mis on võibolla juba 2. sept) on kõigel
paberid/kilekaaned ümber, siis kohaliku kaubandusvõrgu kohati minimaalseid võimalusi
arvestades oleks varem kätte saadud õpikute/töövihikute puhul vähemalt teoreetiline võimalus
ka mujalt sobivaid kaasi leida.
Varasemalt on ettepanek tehtud 2021. aasta sügisel ja kooli poolt vastus (hoolekogu koosoleku
protokollist) järgnev „Ettepanek on hea ja meeldiks ka õpetajatele. Täna puudub koolil selline
ruum, raamatukogu jääb väikseks. Praegu jääb kehtima senine õpikute ja töövihikute jagamise
süsteem.“
Palume täpsustada, kuidas/mis hetkel jääb raamatukogu väikeseks? Kas raamatud/õpikud ei
mahu ära? Saab ju korraldada ka nii, et nt etteteatamisega käiakse ühel päeval järgi vaid ühekahe klassi õpikutel/töövihikutel?
Või leitakse võimalus õpikud-töövihikud panna komplektidena valmis klassiruumide
laudadele (1-4 kl) ja käiakse järgi varem? Kes ei käi varem järgi, saab kätte 1. sept oma
laualt?
Kas oleks võimalik proovida seda varem õpikute jagamise varianti alustuseks 1-4. klassis?
(Va 1. kl aabits, et see siis antakse aktusel..).

Vastus: 1.- 4. klassi vanemad saavad kokkulepped sõlmida otse klassijuhatajaga, et kas on
võimalik soovijatel õpikud ja töövihikud kätte saada varem kui 1. september.
Vanemas astmes seda küsimust ei ole olnud ja seal on mõnel aastal takistuseks see, et osad
õpikud, töövihikud saabuvad kooli alles oktoobris. Samuti on õpilasi, kes ei anna oma õpikut
õppeaasta lõpus ära ja kooli alguseks on see õpetajal puudu ning takistab varasemat
komplekteerimist. 5. - 9. klassi õpikud-töövihikud komplekteerivad aineõpetajad ja annavad
need õpilastele kätte oma esimeses ainetunnis.
4. Pöördumine: Kooli raamatukogu – õpilastelt on vanematele laekunud tagasiside, et
vajalikke raamatuid ei ole kooli raamatukogust võimalik saada. Küsime, millistel alustel ja
millise sagedusega toimub kirjanduse uuendamine?

Vastus: Lisatud kooli raamatukogu töötaja selgitus.
Kui raamatut ei ole olnud võimalus raamatukogudest hankida siis on võimalik kasutada
internetis alla laetavate e-kataloogide abi: URRAM; ESTER – nendest kohtadest saab tasuta
raamatuid alla laadida. Vajaliku raamatu võib leida ka Piiri taaskasutuskeskusest sümboolse
hinnaga. Osadel juhtudel jäetakse jälle kooliraamatukogu võimalus kasutamata.

5. Hoolekogu liikmete arv hoolekogus. Kas ja kuidas peaks toimuma küsitlus
lastevanemate
hulgas.
Varasemalt on teemat arutatud kahel hoolekogu koosolekul. Protokollid on üleval kooli
kodulehel. Antud teemal ei ole laekunud uusi ettepanekuid. Hoolekogu liikmed on jätkuvalt
seisukohal, et liikmete arvu hoolekogus suurendada ei ole vaja. Mida rohkem liikmeid, seda
keerulisem on koosoleku kokku kutsumine ja läbi viimine. Hoolekogu liimete kontaktid on
kooli kodulehel üleval ja küsimuste korral on võimalus pöörduda vanuseastme esindaja poole.
Praegu ei näe hoolekogu liikmed põhjust läbi viia küsitlust antud teemal. Oleme tutvunud
erinevate koolide hoolekogude suurustega ja enamustes põhikoolides on liikmete arv sama,
mis Muhu Põhikooli hoolekogus. Teema võib tõstatada järgmisel lastevanemate
üldkoosolekul ja viia seal läbi hääletus. Ettepaneku võib teha määruse koostajale, Muhu
Vallavalitsusele. Praktika näitab, et aktiivselt pöördutakse hoolekogu poole algklasside
vanuseastmes. Vanema vanuseastme lapsevanemate poolt pöördumisi ei ole olnud.
Hoolekogusse edastatavad teemad on suuresti jooksvad küsimused, mis saaksid kiirema
vastuse otse klassijuhataja või juhtkonna poole pöördudes.
6. Muud küsimused.
1. Hoolekogu liikme poole pöördus lapsevanem suuliselt, teemaks 3. klassi klassijuhataja.
Praegu on 3. klassi klassijuhataja asendaja E.Vokk. Klassiga seotud küsimused edastada
temale, muudes küsimustes pöörduda juhtkonna poole.

2. Kui palju on õpetajaid/töötajaid puudu?
1.
2.
3.
4.

Inglise keele õpetaja 1,0 kohta.
Kunstiõpetaja 0,5 kohta.
Eripedagoog 0,5 kohta.
IT-spetsiaist 0,5 kohta.

Kuulutused on aktiivsed.

/allkirjastatud digitaalselt/
Siret Jõeleht
Esimees/protokollija

Avalikul kooli üritusel pildistamist isiklikul
otstarbel ei saa keegi ära keelata
04.02.2019
Andmekaitse Inspektsioon soovitab suhtuda kriitiliselt mitteametlikesse väljaütlemistesse seoses isikuandmete
kaitse üldmäärusest tulevate keelamistega. Kahjuks on sellel teemal levimas väärinfot, mis külvab asjatult
paanikat. Andmetöötluspõhimõtted ja sellest tulenevad nõuded pole põhimõtteliselt viimase kümnendi jooksul
muutunud ning ka kooli üritustel on pildistamiseks kehtima jäänud endised põhimõtted.
Käsitleme olukorda, kus haridusasutus on keelanud vanematel igasuguse pildistamise avalikul üritusel nagu
laste jõulupidu.
Inspektsioon soovitab teha vahet sellel, kas on avalik üritus (ei ole nimede ja nägude kontrolli) või kinnine (nt
tund, kutsetega kontsert). Keegi ei saa keelata erasikule avalikul üritusel pildistamist ning saadud fotot oma
pereringis või sõpradega vaadata (isiklikul otstarbel töödelda). Kui tegu on jõulupeo või kooliaktusega, siis
need on avalikud üritused.
Kui avalikul üritusel tehakse pilt isiklikuks otstarbeks ja sinna jäävad peale äratuntavalt teised inimesed, pole
selle tegemiseks teiste nõusolekut vaja. Kui aga pilti soovitakse avalikustada määramatule hulgale isikutele,
sel juhul peab olema veendunud, et pildile jäänud isikud on ka sellega nõus. Kõik inimesed, kes teistest pilte
avalikustada soovivad, peavad enne küsima nende nõusolekut.
Arvestama peab ka laste huve
Osad vanemad ei ole teadlikult ise oma lapsest pilte avalikustanud kuniks nad ei tea, mida nende laps sellest
arvab ja sel juhul võib tekkida väga ebaõiglane olukord, kui keegi teine nende lapse kohta andmeid rohkem
avaldab. Tõenäoliselt ei ole ka Eestis kauged kohtuvaidlused, kus lapsed ei ole nõus, et nende Instagramis
aktiivselt tegutsevad vanemad nende kohta nõusolekuta pilte avalikustavad.
Inspektsiooni arvates peaksid vanemad enne pildistamise ära keelamist mõtlema ka sellele, kuidas see
mõjub lastele, kui neid olulistel hetkedel „nurka seisma“ jäetakse ja oma kaaslastest eraldatakse. Lähtuma
peaks alati ikkagi lisaks tervele mõistusele laste huvidest, sest kahjuks nemad ei saa ise otsustada. Siiski on
juhtumid, kus vanemad keelavad oma lapse pildistamise ja lapse isikuandmete kasutamise ära, pigem
erandlikud. Sellisel juhul soovitab inspektsioon lähtuda koolil lapse soovist ja arvestada lihtsalt sellega, et
vanem ei ole andnud nõusolekut foto avalikustamiseks.
Oletame, kui klassijuhataja keeldub pildile minemast põhjendades seda andmekaitsega, siis põhjusena on see
kaheldav, kuna õpetajana töötades tuleb arvestada olemasolevat traditsiooni ning tema osalusega
klassipiltidel arvestatakse.
Inspektsioonile on teada juhtumid, kus koolidelt nõuavad karme reegleid ka tülis olevad vanemad. Selgitame,
et haridusasutused vastutavad ainult asutuse poolt andmete töötlemise eest ja edasist vanemate ja laste
vahelist suhtlust nemad reguleerida ei saa.
Kõik taandub paraku inimestevahelistele suhetele. Probleemid ja kaebused tekivad ainult siis, kui tehakse
midagi kellegi teadmata. Inspektsioon palub olla kõigil mõistvad ja avatud ning omavahel rohkem rääkida ja
asjades kokku leppida.
Kadri Levand
Andmekaitse Inspektsioon
vaneminspektor

Kooli raamatukoguhoidja selgitus

Kooli raamatukoguhoidjal on pool kohta. Mina teen seda mida tööandja nõuab.
Miks me pole andnud õpikuid ja töövihikuid 2 nädalat varem kätte?
Praegu on seis selline, et õpikud on aineõpetajate käes kabinettides. Raamatukogus on
töövihikud ja lisamaterjalid. Algklasside õpikud tuuakse kevadel raamatukokku ja sügisel
annavad klassijuhatajad sobilikud õpikud õpilastele- osadel algklassidel on erinevad
õppekomplektid (eesti keeles, matemaatikas, loodusõpetuses). See sõltub klassiõpetajast.
Kaasi eriti ümber ei panda v.a algklassid, suurtel väga vähesed panevad kaasi ümber.
Kirjandus.
Kõiki soovituslikke raamatuid ei ole. Kogused 1,2, mõni 3, 4. Raamatute valik uueneb ja
jõudumööda tellin juurde. Kuid on ka selliseid raamatuid mida poodides enam ei ole. Ma
arvan, et ei ole raske minna Liiva või Hellamaa või Orissaare raamatukokku. Ka sõltub
tellimine rahast: eelkõige tellime töövihikud ja õpikud, samuti on tasulised e-õppematerjalid
( e-tund, Opiq)

