
 

 
 

Randvere Kooli hoolekogu koosoleku protokoll 
 

 

         

Randveres,         09.10.2018 nr 1-8/1 

 

Algus: 18:00 

Lõpp: 20:30 

 

Juhataja: Leelo Tiisvelt / Reet Aljas 

Protokollija: Liina Savolainen  

 

Osalesid : Marju Mik (1. klasside esindaja), Anneli Ojala-Petrenko (Fertilitase esindaja), Anna 

Torim (kooli õde), Raili Tüür (väikeste klasside õpetajate esindaja), Kristi Kelder-Eha (3. 

klasside esindaja asendusliige), Anu Kaiv (4. klasside esindaja), Aina Saarma (väikeste klasside 

lapsevanemate esindaja), Kaija Kohlmann Genno (väikeste klasside lapsevanemate esindaja), 

Villem Keerdo (6. klasside esindaja), Liina Savolainen (5. klasside esindaja), Mare Müürsepp 

(tavaklasside õpetajate esindaja), Kadri Lehenurm, Aivar Ormus, Reet Aljas (2. klasside 

esindaja).  

 

Päevakord: 

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine. 

2. Hoolekogu tööplaani kinnitamine. 

3. Kooli õe aruanne 2018-19. õppeaasta tegevustest. 

4. Arvamuse andmine kooli arengukava eelnõule. 

5. Kooli põhimääruse muutmise algatamine. 

6. Muud teemad 

 



 

1. Hoolekogu esimehe ja asendusesimehe valimine 

Hääletamises osales 11 hoolekogu liiget. Valimine viidi läbi kahes voorus. Esimeses voorus said 

esitatud kanditaadid hääli vastavalt: 

Reet Aljas, 4 häält 

Liina Savolainen, 3 häält 

Villem Keerdo, 4 häält. 

Teises voorus said kanditaadid hääli vastavalt: 

Reet Aljas, 6 häält 

Villem Keerdo, 5 häält 

Enim hääli saanud kandita valiti esimeheks, teise hääletulemuse saaja aseesimeheks. 

Otsustati: Arvestades kooli hoolekogu esimehe valimise tulemusi nimetati kooli hoolekogu 

esimeheks Reet Aljas ja aseesimeheks Villem Keerdo. Valimine viidi läbi kahes voorus, kuna 

esimeses voorus said 2 kanditaati võrdse arvu hääli. Hoolekogu esimeheks valiti teises voorus 

Reet Aljas (6 häält) ja asendusesimeheks Villem Keerdo (5 häält).  

Koosoleku juhtimise võttis üle hoolekogu esimees Reet Aljas. 

 

2. Hoolekogu tööplaani koostamine ja kinnitamine 

Kuupäev Teemad 

Oktoober  Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine 

  Hoolekogu tööplaani kinnitamine 

  Kooli õe aruanne 2017-18 õppeaasta tegevustest 

  Arvamuse andmine kooli arengukava eelnõule 

  Kooli põhimääruse muutmise algatamine 

November  Arvamuse andmine kooli 2019. aasta eelarveprojekti kohta 

  Arvamuse andmine kooli põhimääruse muudatustele 

  Arvamuse andmine kooli vastuvõtu tingimustele ja korra muudatustele 

(vajadusel) 

  Kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja 

kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava 

konkursi läbiviimise korra muutmine (vajadusel) 



 

Veebruar  Arvamuse andmine kooli palgakorralduse põhimõtete kohta 

  Arvamuse andmine kooli sisehindamise korra eelnõule 

Mai   

August  Arvamuse andmine kooli õppekava muudatustele 

  Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatustele 

  Hinnangu andmine huvitegevuse ja pikapäevarühmade vajaduse ja 

töökorralduse kohta 

  Hoolekogu poolt tõstatatavad teemad 

 

Otsustati: Hoolekogu tööplaan kinnitati kõigi hoolekogu liikmete poolt 

 

3. Kooli õe aruanne 2018-19. õppeaasta tegevustest. 

2017/2018 õppeaastal viidi läbi immuniseerimise (papilloomiviiruse vastu) 1. annus 

(tütarlastele vanuses 12-14a).  

Aprill oli tervisekuu, mille raames viidi läbi erinevatel tervise teemadel tunde- I õppeaste 

esmaabi põletuse, söövituse, kerege verejooksu puhul ja II õppeaste hügieeni teemal. 

Augusti lõpus tutvustas kooli õde oma tööd 1. klasside lastevanemate koosolekul ja selleks on 

pigem esmaabi, mitte ravimine ega tõsisemad traumad. 

Toimus plaanipärane 1., 3. Ja 7. klasside tervise ülevaatus. 

EV 100 raames viiakse läbi tasuta esmaabi koolitus vanema klassi õpilastele. 

Täid – tegu ei ole mingil juhul mustuse või ebapiisava hügieeniga seotud probleemiga ning neid 

parasiite võib saada kõikjalt, kuid nende levik on laialdasem just lastekollektiivides, kus lapsed 

omavahel kokku puutuvad. Täide ilmnemisel teavitada koheselt kas kooli õde või 

klassijuhatajat, sest kui tuleb info juhtumi kohta, viib kooli õde läbi laste peade kontrolli, sest 

koolis regulaarset kontrolli läbi ei viida. Kodus tasuks kord nädalas laste päid kontrollida. 

Kuna Randvere kool on Tervist Arendav Kool, siis toimub igakuiselt vastavateemalisi tegevusi. 

Näiteks on oktoobris vaimse tervise ja kätepesupäev. 

Küsimus: Kuidas toimub vaktsineerimine? 

Kooli õe vastus: Kõik vaktsineerimised toimuvad  vastavalt riiklikule vaktsineerimise plaanile 

ja enne igat vaktsineerimist võetakse lapsevanematelt kirjalik nõusolek ja toimetataks 



 

vastavalt sellele- kui lapsevanem annab nõusoleku, siis laps vaktsineeritakse, kui vanem selleks 

nõusolekut ei anna, siis ei vaktsineerita. Papilloomviiruse vaktsiin manustati tütarlastele 

vanuses 12.-14 ja kokku on selles vaktsiinis 2 annust. 

 

4.  Arvamuse andmine kooli arengukava eelnõule. 

Direktor Leelo Tiisvelt andis ülevaate kooli arengukavast, mis koostatakse 5 aastaks 

(tegevuskava 3 aastaks ja eesmärgid seatakse 1-3 aastaks).  

Õppejuht Siiri Alamaa tutvustas Rohelise kooli programmi, millega Randvere kool sel 

õppeaastal liitus. Tegemist rahvusvahelise keskkonnaharidusliku programmiga, mida seotakse 

õppetöö ja õppekavaga. Randvere kool on valinud mitmest suunast esialgu 3 teemat- globaalne 

kodakondsus (seotav VEPA, KiVa programmidega), - prügi,- elurikkus ja loodus (soetav KiK 

programmidega). Ette antud kriteeriumite täitmisel saab kool taotleda Rohelist lippu (3a 

jooksul) ja seda kindlasti ka tehakse. 

Programmiga oodatakse aktiivselt kaasa lööma ka lapsevanemaid. Huvilistel palutakse endast 

märku anda kooli huvijuhile Hanna Kangrole. 

Küsimus: Kommunikatsiooni parandamine. 

Vastus: Eelmisel aastal üles võetud teema jätkuks on loodud sisehindamises mõõdikud, mille 

järgi kommunikatsiooni tõhusust hinnatakse. Eelduseks on piisav, aktiivne tagasiside 

lapsevanematelt. Hoolekogu palus täpsemat kirjeldust, kuidas see toimima hakkab. Järgmisel 

hoolekogu koosolekul osaleb kooli kommunikatsiooni- ja huvijuht, kes olukorda täpsemalt 

selgitab ja uusi võimalusi tutvustab. Samuti ei ole veel ka täpset plaani valla andmekaitse 

spetsialistilt, et reguleerida kooli poolt emaili teel väljasaadetavat informatsiooni (tasulised 

ringid, muu info jne.). 

 

5. Kooli põhimääruse muutmise algatamine. 

Kool on oma poolt teinud ettepanekuid kooli põhimääruse muutmiseks. Hoolekogu tutvus 

nendega. Tehti ettepanekuid vanematekoja töö reguleerimiseks: 

- Vanematekogu liikmeteks on igast klassist vähemalt üks lapsevanem, kes valitakse iga 

õppeaasta alguses kooli iga klassi lapsevanemate koosolekul. 



 

- Vanematekogu valib esimehe ja esinduse, kes osaleb hoolekogu koosolekutel ja töös, et 

edastada lapsevanemate laiapõhjalisem tagasiside. 

- Esimese Vanematekogu koosoleku kutsub kokku kooli direktor, edaspidi Vanematekogu 

esimees. 

- Vanematekogu suhtlemise korra (kokkusaamised, info jagamine emailide teel) paneb 

paika Vanematekogu ise. Soovitavalt enne hoolekogu koosolekuid. 

Kool teeb ka veel omalt poolt muudatusi ja põhimäärus kinnitatakse järgmisel hoolekogu 

koosolekul. 

 

6. Muud teemad. 

 Õpilaste andmed EKISes. 

Kooli direktor andis hoolekogule edasi info Eesti koolide dokumendihaldussüsteemi EKIS 

toimunud lekke kohta. Ka kahe Randvere kooli õpilase dokumendid aastast 2016 on sattunud 

avalikku vaatesse. Laste vanemaid on olukorrast teavitatud. Randvere kooli seisukoht on, et 

vastavad dokumendid olid avalikkuse eest kaitstud ja kool on lähtunud seadusest tulenevatest 

nõuetest.  Sellel teemal on kooliga ühendust võtnud ka ajakirjandus, kellele on antud 

omapoolne kommentaar. 

 Transport.  

Probleemiks on halb bussiühendust Randvere, Haabneeme keskuse ja Tallinna linnaga, eriti 

ajavahemikus kell 15-18. Viimsi Vallavalitsuse esindaja Ermo Mäeots lubas järgmiseks 

koosolekuks täpselt kindlaks teha, millisel kujul, millist informatsiooni peaks koguma, et 

esitada pöördumine vallavalitsusele. Kui olemas info, mida vaja koguda, siis luua küsitlus nt 

Doodle keskkonnas ja edastada huvigruppidele. Koostööd tuleb teha ka Viimsi kooli ja Viimsi 

riigigümnaasiumiga, kus Randvere lapsed õpivad. Samuti vajalik tagasiside ka teistelt Randvere 

elanikelt. 

 Õuevahetunnid. 

Tekkis küsimus, kas õuevahetunnid on kohustuslikud ja kas kõik kasutavad seda võimalust? 

Vastus: See on võimalus, kuid mitte kohustuslik, sest võimalus on saalis ka palli mängida või 

tegeleda mõne muu tegevusega. 

 Õueala arendamine. 



 

Projekt on kirjutamisel, et saada õuealale juurde atribuutikat. 

 Klasside lilleringid koolimaja ees. 

Ebameeldivaks üllatuseks oli asjaolu, et osades lilleringides oli aedniku poolt ära lõigatud 

õitsvad sügislilled, mõned püsikud. Kooli poolt tehti ettepanek, et hoolekogu eestvedamisel 

võiks klassid ise oma lilleringe hooldada, korrastada nii sügisel, kevadel kui kogu õppeaasta 

jooksul. Siis ei tohiks ka selliseid ebameeldivaid üllatusi ette tulla. 

 6. Klassid ühtse klassina Viimsi kooli. 

Ettepaneku tegi 6. C vanematekogu liige. Tagasiside tuleb küsida ka 6.A ja 6. B klassist, et siis 

edasi, ühiselt ettepanek Viimsi koolile teha. 

 Suusavarustus. 

Seoses kooli poolt saadetud kirjaga suusavarustuse kohta, on tekkinud lapsevanematel 

küsimusi suusavarustuse soetamise kohta kooli suusatundide jaoks. Kooli seisukoht on, et 

keegi spetsiaalselt koolitundide jaoks suusavarustust ostma ei pea. Võimalusel kasutatakse ka 

sel õppeaastal Pirita Terviserada ja suusalaenutust (2.-6. Klass), 1. klassidel võimalused kooli 

ümbruses (võimalustel suuskadel või kelguga). 

 

Järgmine hoolekogu koosolek 05. november kell 18:00. 

 

Protokollija:        Koosoleku juhataja: 

Liina Savolainen       Reet Aljas 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 

 

 

 


