Randvere Kooli hoolekogu koosoleku protokoll
Randveres,

02.11.2017 nr 1-8/1

Algus: 18.00
Lõpp: 19.45
Osalejad:
Mai-Liis Maasar (1.A), Aivar Ormus (1.B), Rando Siimon (2.A), Bianka Engel (2.B), Auris Aume
(3.A), Karl Mänd (3.B asendusliige), Monika Roden (4.A), Liina Savolainen (4.B) asendusliige), Anu
Kaiv (5.A), Otto Riisenberg (5.B), Villem Keerdo (5.C), Reimo Rootsma (6.A), Kristin Tiiman (6.B),
Edward Ekker (väikesed klassid), Merilin Kõre (õpetajate esindaja), Mari-Liis Mugra (õpetajate
esindaja, Leelo Tiisvelt (kooli direktor).
Päevakord:
1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
2. Hoolekogu tööplaani koostamine
3. Arvamuse andmine õpilastega arenguvestluste läbiviimise korrale
4. Hinnangu andmine pikapäevarühmade töökorraldusele
5. Arvamuse andmine HEV õppekorraldusele
6. Vanemate kaasamine kogukondlike ürituste korraldamisse (perepäev, jõululaat)
7. Kooli arengukava koostamise algatamine
8. Küsimused

Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine


Valimine viidi läbi ühes voorus. Enim hääli saanud kandidaat valiti esimeheks, teise
hääletulemuse saaja aseesimeheks.



Hääletamisel osales 14 hoolekogu liiget. Hääletamisel ei osalenud 2 asendusliiget.



Kandidaadi nimi, häälte arv:
1. Villem Keerdo, 7 häält
2. Edward Ekker, 6 häält
3. Auris Aume, 1 hääl

Otsustati: Arvestades kooli hoolekogu esimehe valimise tulemusi nimetada kooli
hoolekogu esimeheks Villem Keerdo ja aseesimeheks Edward Ekker.
Koosoleku juhtimise võttis üle hoolekogu esimees Villem Keerdo.
2. Tööplaani koostamine
Kuupäev
November

Teemad


Hoolekogu esimehe valimine



Hoolekogu tööplaani koostamine



Arvamuse andmine kehtivale õpilastega arenguvestluste läbiviimise
korra muudatustele

Jaanuar



Hinnangu andmine pikapäevarühmade töökorraldusele



Vanemate kaasamine kogukondlike ürituste korraldamisse



Kooli arengukava koostamise algatamine



Hoolekogu poolt tõstatatavad teemad



Arvamuse andmine kooli 2018. aasta eelarve projekti kohta



Arvamuse andmine kooli vastuvõtu tingimustele ja korra muudatustele



Kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja
kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava
konkursi läbiviimise korra muutmine

Märts

Mai

August



Kooli arengukava projekti arutelu



Hoolekogu poolt tõstatatud teemad



Kooskõlastuse andmine kooli töötasujuhendile



Kooli arengukava projekti arutelu



Hoolekogu poolt tõstatatavad teemad



Arvamuse andmine kooli sisehindamise korra muudatustele



Hoolekogu sisend õppekava muutmiseks



Kooli arengukava projekti arutelu



Hoolekogu poolt tõstatatavad teemad



Arvamuse andmine kooli põhimääruse muudatustele



Arvamuse andmine kooli sisehindamise aruandele



Arvamuse andmine kooli õppekava muudatustele



Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatustele



Arvamuse andmine kooli arengukava projektilele



Hoolekogu poolt tõstatatavad teemad

3. Arvamuse andmine arenguvestluse korrale
Leelo Tiisvelt tutvustas "Õpilastega arenguvestluste läbiviimise" kehtivat korda.
Hoolekogu poolt muudatusettepanekuid ei tehtud.
4. Hinnangu andmine pikapäeva rühma töökorraldusele
Leelo Tiisvelt tutvustas pikapäevarühma töökorraldust. Pikapäevarühma tööd on
mitmekesistatud huvitegevustega, sh olulise mahus on suurendatud huvitegevusi
väikeste klasside pikapäevarühmades. Selle tulemusel on suurenenud pikapäeva
rühmades osalevate laste arv, mis on positiivne tendents. Hoolekogu poolt
täiendavaid ettepanekuid ei tehtud.
5. HEV õppekorralduses kavandatavate muudatuste tutvustamine
Leelo Tiisvelt tutvustas kavandatavaid muudatusi HEV-õppekorralduses. Eesmärk
on õpilase heaolu, sh õppimise ja sotsiaalsuse edendamine ja suurendamine.
Õppekorralduse lisaks on koostatud skeem, kus on kirjeldatud iga osapoole
ülesanded lapse toetamisel. Protsessi keskmes on HEV-koordinaator, kes
koordineerib "meeskonna" tööd.
Arutelu käigus juhiti tähelepanu, et skeemilt on puudu kaks olulist osapoolt - laps
ja lapsevanem. Leelo Tiisvelti sõnul on koostamisel ka teine skeem, mille keskmes
on laps. Teise märkusena täheldati, et skeemilt puudub õpetaja ülesanne viia läbi
arenguvestlus.
6. Vanemate kaasamine kogukondlikele üritustele
Villem Keerdo hinnangul on probleemiks kooli lastevanemate vähene panustamine
kooli ühistegevustesse.
Teavitus- ja ärgitustööd peaks tegema iga hoolekogu esindaja oma lapse klassi
lastevanemate seas.

Laiema kandepinna saamiseks tuleb üritustest teavitada aegsasti ning lisaks ka
vahetult enne ürituse toimumist. Teavituskanalitena võtta kasutusele nii kooli
koduleht, e-post kui ka kooli FB sein.
Ettepanek: Kogukondlike ürituste paremaks korraldamiseks ja planeerimiseks
koguneb hoolekogu vabatahtlikest liikmetest koosnev korralduskomitee 28.11, kell
18. Koosolekule kaastakse ka Viimsi Lasteaia Randvere maja esindaja.
7. Kooli arengukava koostamise algatamine
Leelo Tiisvelt tegi ettepanku korraldada igas klassi lastevanemate seas ajurünnak
sisendite kogumiseks. Oodatud on ettepanekud, mis suunas võiks Randvere Kool
edasi areneda järgmise 3 aasta jooksul.
Ettepanek: Tutvuda Randvere Kooli kehtiva arengukavaga ning sisehindamise
aruandega (leitavad kooli kodulehelt). Korraldada hoolekogu liikmete
eestvedamisel iga klassi lastevanemate seas ajurünnakud hiljemalt 17.01.2018.
Ajurünnaku tulemusi tutvustatakse järgmisel hoolekogu koosolekul.
8. Muud teemad


Kuna hoolekogu koosolekul omavad hääleõigust vaid Viimsi Vallavalitsuse
korraldusega kinnitatud asendusliikmed, siis teeb hoolekogu ettepaneku määrata
igale hoolekogu liikmele asendusliige ja paluda hoolekogu koosseis Viimsi
Vallavalitsusel uuesti kinnitada.

Järgmine hoolekogu korraline koosolek toimub 24.jaanuaril.2018.

Protokollija:

Koosoleku juhataja:

Karl Mänd

Villem Keerdo
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