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Algus: 18.00
Lõpp: 20.00
Osalejad:
Villem Keedo (5c), Kristin Tiiman (6b), Liina Savolainen (4b), Aina Saarma (H4), Helen Vaikre
(3c), Mari-Liis Mugra (õpetajate esindaja väikesed klassid), Aivar Ormus (1b), Merilin Kõre
(õpetajate esindaja suured klassid), Anu Kaiv (5a), Bianka Engel (2b), Rando Siimon (2a), Mart
Laanemägi (1c), Emo Mäots Viimsi VV, Mari-Kätrin Kinks (3b asendusliige).
Päevakord:
1. Arvamuse avaldamine kooli õppekava ja õppekorralduse muudatuste kohta.
2. Arvamuse avaldamine kooli kodukorra kohta.
3. Ettepanekute tegemine kooli pikapäevarühmade töö planeerimiseks ja korraldamiseks.
4. Uue hoolekogu valimise korraldamisest.
5. KIVA õpilasküsitluse kokkuvõte.
6. Jooksvad küsimused.

1. Arvamuse avaldamine kooli õppekava ja õppekorralduse muudatuste
kohta.
Arvamuse avaldamine kooli õppekava ja õppekorralduse muudatuste kohta. Leelo
Tiisvelt ja Merlilin Kõre annavad ülevaate kooli õppekava ja õppekorralduse kohta.
Hindamise tagasiside andmine vanematele toimub Stuudiumi kaudu. Tegemata tööd
märgitakse T-tähega. Kaks korda aastas toimub 1.-2. klassides kokkuvõttev hindamine,
3.-6. klassides kolm korda aastas. Ainekavades täiendati ja viidi Põhikooli riikliku
õppekavaga vastavusse eesti keele osas lugemisvara, informaatikas robootika teemad.
Kehalise kasvatuse ainekavas muudeti tantsulise liikumise ja ujumise ning turvalisuse
õpitulemusi. Tõstatati küsimus õpetaja töökava avaliku kättesaadavuse kohta. Töökava
esitamine avalikult Stuudiumis on direktori arvamusel soovituslik ja vabatahtlik.
Õpetajate töökava on tehtud 1 nädala või kuu kaupa. Hoolekogu tegi ettepaneku
sõnastuse muudatuse kohta: Õpetaja töökavad on soovi korral kättesaadavad õpetaja

käest. Tõstatati küsimus lõimingu sõnastuse kohta kooli õppekavas. Soovituslik on
klassijuhatajal klassikoosolekul selgitada lastevanematele lõimingu ja
hindamispõhimõtteid.
2. Arvamuse avaldamine kooli kodukorra kohta.
Muudatused kodukorras on vajalikud kahel põhjusel Põhjused
1) 1. 02 hakkasid kehtima Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatused.
2) Tugi ja mõjutusmeetmetest rakendamise teavitamise korra lisamise vajadus.
Tõstatati küsimus päevakavast teavitamise kohta. See toimub 1 päev enne õppeperioodi
algust elektrooniliselt. Tugi ja mõjutusmeetmetest rakendamise teavitamise korda
lisatud ei ole, aga kooli meeskonna arutelust tuli välja, et see siiski on mõistlik ja vajalik.
Seda tänaseks tehtud pole. Tugi ja mõjutusmeetmete rakendamise korda hakatakse
arutama koos õpetajatega.
Tehti ettepanek muuta sõnastust õppest puudumise teavitamise korra kohta (Punkt 5.
Vanemal ei ole õigust taotleda üksikutest tundidest vabastamist.), sest on valesti
mõistetav.
3. Ettepanekute tegemine kooli pikapäevarühmade töö planeerimiseks ja
korraldamiseks.
Hoolekogu toetab pikapäevarühmade töö korraldust. Muudatusettepanekuid pole.
4. Uue hoolekogu valimise korraldamisest.
Viimsi vallas vastu võetud seadusemuudatus alusel
https://www.riigiteataja.ee/akt/427062018003 on Randvere koolis alates 2018/19
õppeaastal igast klassiastmest üks esindaja ja väikestest klassidest kaks esindajat.
Hoolekogu enamus teeb ettepaneku luua vanematekogu, kuhu kuulub igast klassist kaks
inimest. Vanematekogu moodustamine toimub enne 18.09. ning vanematekogu ülesanne
on valida enda hulgast kooli hoolekogu esindajad sh asendusliikmed. Hoolekogu
liikmete nimekiri esitatakse üldkoosolekul 18.09 kinnitamiseks. Hoolekogu tänased
liikmed esitavad klassilistides üleskutse vanematekogu liikmete esitamiseks.
Vanematekogu liige saab osaleda ka hoolekogu töös, kuid tal puudub hääleõigus.
5. KIVA õpilasküsitluse kokkuvõte.

Õpetaja Maril- Liis Mugra annab ülevaate kooli KIVA juhtmeeskonnast, kuhu kuulub neli
liiget. ning kaasatud on kõik õpetajad. Vanematele tutvustatakse KIVA projekti 18.09
üldkoosolekul. Ka need klassid, kes kasutavad VEPA metoodikat ühinevad KIVA
projektiga. Projekt hõlmab kõiki klasse ja tunnid toimuvad 1 kord kuus 2X45 min
korraga. Tunnid on seotud inimeseõpetusega.
KIVA programm tegi pilootuuringu Randvere koolis (Lisada vajadusel protokolli juurde
KIVA küsitluse veebilink). Uuring kaardistas 230 õpilase arvamuse. Uuringust osavõtt oli
väike. Uuring kaardistab koolis hetke olukorra ning saab toimuma igal kevadel mais.
Tulemused näitavad, et 20% Randvere kooli lastest kannatab kiusamise all, 8%
küsitletutest tunnistavad, et kiusavad teisi. Ka küberkiusamine tulemused on kõrged.
Lisaks liitub kool SPIN programmiga.
6. Jooksvad küsimused.
Järgmise hoolekogu istungi kutsub kokku direktor.
Microsoft jagab tasuta tarkvara eraisikutele, kui õpilased käivad koolis, mis on
registreeritud Microsofti veebilehel. Täpsustada teemat kooli infojuhiga.
Väikeklassidele tuleb alates jaanuarist kooli juurdeehitusena moodulruum, mis aitab
vähendada ruumipuudust.
Sellest õppeaastast on kooli ees rattaparklas on üks rattahoiu rida juures.
Riietehoiu nagid on 1. klassides välja vahetatud, samas on vajadus uute nagide järele
kõigis garderoobides.
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