
 

Randvere Kooli hoolekogu koosoleku protokoll 
  
  

Randveres,         24.01.2018 nr 2-8/1 

 

Algus: 18.00 

Lõpp: 20,15 

  

Osalejad:  

Mai-Liis Maasar (1.A), Aivar Ormus (1.B),Mart Laanemägi (1C) Rando Siimon (2.A), Bianka Engel 

(2.B),Peeter Uustal(2C) Auris Aume (3.A), Kaidi Hallik(3.B) , Monika Roden (4.A), Liina Savolainen 

(4.B) asendusliige), Otto Riisenberg (5.B), Villem Keerdo (5.C), Reimo Rootsma (6.A), Kristin 

Tiiman (6.B), Aina Saarma (väikesed klassid), Merilin Kõre (õpetajate esindaja), Mari-Liis Mugra 

(õpetajate esindaja, Leelo Tiisvelt (kooli direktor),Kadi Bruus(Viimsi vallavalitsuse esindaja) 

 

Päevakord: 

1. Arvamuse andmine kooli õppekava muudatustele(kehalise kasvatuse ainekava) 

2. Arvamuse andmine kooli vastuvõtu tingimuste korra muudatustele 

3. Kooli õppealajuhataja,õpetajate,tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal 

Töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra muutmine 

4. Eesti 100 aktuse organiseerimisega seotud küsimused 

5. Kooli arengukava täiendused, ettepanekud ,arutelu 

6. Jooksvad küsimused 

 

Arvamuse andmine kooli õppekava muudatustele(kehalise kasvatuse aineka) 

 

Õppejuht Siiri Alamaa tutvustas kehalise kasvatuse ainekava muudatusi. Hoolekogu 

Tunnustab muudatusi, mis on siise viidud ainekavasse. 

 

Arvamuse andmine kooli vastuvõtu tingimustele ja korra muudatustele 

 

Koolil ei ole ettepanekuid tingimuste muutmiseks.Hoolekogul ei ole arvamusi ega 

Ettepanekuid korra muutmiseks. 

 

 



 

Kooli õppealajuhataja,õpetajate,tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal 

Töötavate isikuteametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise 

korra muutmine 

 

Koolil ei ole ettepanekuid dokumendi muutmiseks. Hoolekogu poolt ei ole 

muudatusettepanekuid. 

 

Eesti 100 aktuse organiseerimisega seotud küsimused 

 

Villem keerdo tegi ülevaate aktuse korraldamise hetkeseisust.Eesti Vabariigi 100. 

Aastapäeva aktus toimub neljapäeval 22. veebruaril 2018, algusega kell 18.00. 

Olemas on esinejad-Randvere pasunakoor,tantsijad, kooli laulukoor. Priit Roobas lubas 

organiseerida suure tordi koos vajalikuga. Vaja leida veel õhtujuht ja aktusel kõneleja. 

Ootame ettepanekuid õhtujuhi ja kõneleja leidmiseks. Ettepanekud hoolekogu listi 

Otsustati, et kool lisab aktuse kuulutuse  9. veebruari  „Viimsi Teatajasse“. Hoolekogu 

liikmetele  palve lisada info külaseltside listidesse. 

 

Kooli arengukava täiendused, ettepanekud 

 

Klasside poolt hoolekogule saadetud ettepanekud on kokku kogutud. Ettepanekutest 

välja tulnud enam levinud arengukohad on kommunikatsioon kooli ja pere vahel, 

õpetajate kvalifikatsioon  ja kooli kiusamine. 

Direktor Leelo Tiisvelt tegi ettepaneku, et kool töötab ettepanekud läbi ja teeb 

kokkuvõtte järgmiseks hoolekogu koosolekuks, kus arenguplaani täiendamisega edasi 

minnakse. 

 

Jooksvad küsimused 

Ettepanek võtta järgmise hoolekogu koosolekul ühe päevakorra punktina teemaks 

„Randvere kooli lõpetanud laste õppeedukusest Viimsi koolis“ 

Auris Aume edastas hoolekogu liikmetele e-kirja teemal“ Probleemid laste turvalisusega 

Randvere koolis. Hoolekogu liikmed arutasid ja jagasid oma klasside kogemusi seoses 

koolikiusamisega. Mari-Liis Mugra selgitas hoolekogu liikmetele kiusamise definitsiooni 

ja selle olemust, samuti rääkis kiusamise programmidest, millistega on kool liitunud. 



 

 

 

 

Protokollija                  Koosoleku juhataja 

 

Otto Riisenberg      Villem Keerdo 

/allkirjastatud digitaalselt/                                                  /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 

 

 


