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Algus: 18.00 
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Juhataja: Anu Kaiv 

Protokollija: Mari-Kätrin Kinks 

Osalejad: Priit Robas (Viimsi vallavolikogu), Otto Riisenberg (4b), Bianka Engel (1b), 

Villem Kreedo (4c), Janek Murakas (Viimis vallavalitsus), Merilin Kõre (õpetajate 

esindaja suured klassid), Maaris Usima (5a), Mari-Liis Mugra (õpetajate esindaja 

väikesed klassid), Rando Siimon (1a), Helen Vaikre (2c), Maida Insler (3a), Kristin Tiiman 

(5b), Maire Tõnne (3b), Anu Kaiv (4a), Mari-Kätrin Kinks (2b). 

Puudusid: Leonhard Pikhof (3c), Kaire Povilaitis (6a), Maarit Mürk (Randvere 

koolväikesed klassid), Auris Aume (2a), Peeter Uustal (1C). 

 

Päevakord: 

1. Hoolekogu tööplaani kinnitamine. Dokument lisas. 

2. Hoolekogu aseesimehe valimine.  

3. 2017. a kooli eelarvele arvamuse avaldamine. 

4. Kooli järelvalve teostamine. 

5. Hoolekogu esindaja valimine kooli pedagoogilise personali konkursi komisjoni.  

6. Vanemate kaasamine kooli ja kogukonna sündmuste korraldamisse ja läbiviimisse. 

7. Koolis  "lahtiste uste"  päeva -  koostöö soodustamine ja arendamine kooli ja kodu vahel   

õppetöö   paremaks toetamiseks, lapse abistamine kasutades koolis praktiseeritavaid 

uusimaid metoodikaid. (M. Usima, 5b esindaja). 

8. Koolivormi taaskasutuslaat. 

9. Puu- ja juurvilja kogused. 

10. Kooli fotograafi teenus. 

11. Jõuluõhtu korraldus. 

12. Õnnetus - või haigestusjuhtumi korral lapsevanema teavitamine. 

13. Tänuavaldus õpetajatele. 



 

 

1. Hoolekogu tööplaani tutvustamine/kinnitamine. Dokument lisas. 

Anu Kaiv tutvustas hoolekogu tööplaani õppeaastaks 2016/1017. 

Otsustati: Kinnitada 2016/2017 õppeaasta Randvere kooli hoolekogu tööplaan 

 

2. Hoolekogu aseesimehe valimine. 

      Aseesimeheks kandidaadiks esitati Villem Kreedo. Aseesimehe valimine oli 

avalik.  

Otsustati: Aseesimeheks valiti ühehäälselt Villem Kreedo. 

 

3. 2017. a kooli eelarvele arvamuse avaldamine. 

L.Tiisvelt andis ülevaate 2016/2017 kooli eelarvest. Hoolekogu esitas alljärgnevad 

küsimused aruteluks: 

Kas väikebussi rentimine on õigustatud? Vastus L.Tiisvelti poolt: Randvere kool on 

kaasav kool ja selle kooli väikeklasside õpilased vajavad "elu ja toimetulek" 

õppeaine täitmiseks, mis peab kindlasti toimuma väljaspool klassiruumi 

(kogukond, loodus jms) sõidukit igal nädalal vähemalt 1 kord. Eelmisel aastal 

toimus 40 väljasõitu.  

Kas õpetajate välislähetuste raha on piisvalt planeeritud? Välislähetuse rahale 

lisandub eeldatavasti ka rahvusvahelise projekti Erasmus raha. Õpetajad soovivad 

külastada EDUCA haridusmessi Soomes. 

Kas suur kulu materjalide printimisele on õigustatud? Õpetajad soovivad teha 

enam diferentseeritud tööd ja seetõttu on lisamaterjalide tegemine ja nende 

printimine õpetajate poolt igati õigustatud. Õpetajatel on vajalik HEV-õpilastele 

kohandada sobivad materjalid. Kuna palju on loobutud töövihikutest, siis 

printimine lisakulusid juurde ei too. 

Otsustati: Kiita heaks kooli eelarve õppeaastal 2016/2017. 

 

4. Randvere koolis Harju Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna poolt läbi 

viidud Harju haldusjärelvalve õiendi tutvustamine. 

Leelo Tiisvelt andis ülevaate olukorrast, et Randvere koolil lõpeb aastal 2017 

koolitusluba. Selleks, et pikendada koolitusluba on vajalik läbi viia Harju 

Maavalitsuse korraldusel haldusjärelvalve. See toimus koolis 19.09-25.09. Selle 

tagajärjel koostati Harju Maavalitsuse peainspektori välja õiendi, kus on kirjas 

koolile  tehtud ettepanekud ja ettekirjutused. Õiendi avalikustab Harju maavalitsus.  

Koolile tehti ettepanek õpilasesinduse moodustamiseks. Koolile tehti ettekirjutus: 

asjajamise korra, kooli sümboolika kasutamise korra koostamiseks; väljaspool 

kooli korraldatava õppe korra koostamiseks ning eripedagoogide ja õpetajate 

vastavuse tagamiseks kvalifikatsiooninõuetele. 

Hoolekogu võttis info teadmiseks. 

 

5. Hoolekogu esindaja valimine pedagooglise personali konkursi komisjoni. 

Soovi avaldasid antud komisjonis osaleda Villem Keerdo, Mari-Kätrin Kinks ja 

Helen Vaikre. Ühehäälselt valitis hoolekogu esindajaks Villem Keerdo, 

asendusliikmeteks Mari-Kätrin Kinks ja Helen Vaikre. 

Otsustati: Konkursi komisjoni esinadaja hoolekogust on Villem Kreedo, 

asendusliikmed Mari – Kätrin Kinks ja Helen Vaikre. 



 

 

6. Vanemate kaasamine kooli ja kogukonna sündmuste korraldamisse ja 

läbiviimisse. 

Eelmisel aastal osalesid vanemad niing külaseltsi esindajad kevadlaada 

korraldamisel. L. Tiisvelt tegi ettepaneku osaleda vanematel ja külaseltsi 

esindajatel ka sel aastal ürituste korraldamisel ja ka Volbriöö ürituste läbiviimisel. 

Otsustati: Randvere kooli vanemad ja kohalik Randvere külaselts jätkavad 

koostööd kooliga Volbriöö ja Kevadlaada korraldamisel. Jätkata tegevuste 

planeerimise aruteluga 2017. aasta jaanuaris. 

 

7. Koolis  vanematele "lahtiste uste"  päeva korraldamine. Eesmärk -  koostöö 

soodustamine ja arendamine kooli ja kodu vahel õppetöö   paremaks toetamiseks, 

lapse abistamine kasutades koolis praktiseeritavaid uusimaid metoodikaid. (M. 

Usima, 5b esindaja). 

 

M. Usima, 5b esindaja esitas arupärimise, kuidas parendada kooli ja kodu vahelist 

õppetöö toetamist ning kuidas lapse abistamisel kodus kasutada koolis 

praktiseeritavaid uusimaid metoodikaid. Ta esitas ettepaneku läbi viia kord aastas 

„lahtiste uste“ päev, kus eelregistreerumisega võivad osaleda kõikide klasside 

vanemad. 

Otsustati: Viia läbi igal kooliaastal "Lahtiste uste päev", mis toimub oktoobri keskel 

enne vaheaega.  

 

8. Koolivormi taaskasutuslaat. 

Lapsevanemad on avaldanud soovi anda taaskasutusse koolivormi, spordirõivad 

jms kooliga seotud asju ninb teinud koolile ettepaneku korraldada 

taasakasutuslaat. Hoolekogu arutas ka mõtet, kas lisaks otsemüügile laada 

põhimõttel, tuleks luua ka on-line keskkond ostu-müügi vahetamiseks. Sellega 

tegeleb Otto Riisenberg ja annab teada võimalustest järgmisel hoolekogu 

koosolekul. 

    Otsustati: Viia läbi taaskasutuslaat augusti viimasel nädalal, esialgne kuupäev 25. 

august. 

 

 
 



 

9. Puu- ja juurviljakogused vahepaladena. 

Anu Kaiv tegi ettepaneku Tevisenõukogul taas kaaluda juur-ja puuviljakoguseid 

vahepaladena, kuna hoolekoguni oli jõudnud info vanematelt, et kogused ei pruugi 

vastata ettenähtule. 

     Ettepanek: Tervisenõukogul viia läbi kontrollkaalumisi. 

 

10. Kooli fotograafi teenus. 

Eelmisel hoolekogu koosolekul oli arutelu võimaliku fotograafiteenuse osutaja 

vahetusest. L. Tiisvelt informeeris, et ka sel aastal jätkab koolis klassipiltide 

tegijana Sven Meresmaa. 

Hoolekogu võttis info teadmiseks. 

 

11. Jõuluõhtu korraldus. 

L. Tiisvelt algatas arutelu võimalikust Jõulukohvikus korraldamisest Jõulupidudel. 

Hoolekogu tegi ettepaneku igas klassis eraldi arutada jõuluõhtu koosviibimise 

korralduslikku poolt, arvestades klassijuhataja poolt ettevalmistatud kava ja 

plaane. 

 

12. Õnnetus- või haigestumise juhtumi korral toimimine. 

Anu Kaiv tegi ettepaneku, et kui õpilane on pöördunud või suunatud kooli med.õe 

poole tervisehäirega ja lapsel on halb koolipäeva jätkata, tuleks kindlasti kutsuda 

kooli lapsevanem, mitte lubada lapsel üksi koju minna. 

 

13. Kiiduavaldus õpetajatele. 

Hoolekogu liige Kristin Tiiman avaldab kiitust 1. klasside pesas tegutsevatele 

õpetajatele Aleksander Karule ja Kärt Hallikale suurepärase õppetöö korraldamise 

eest pikapäevatunnis. 

 

 

 

Koosoleku juhataja     Protokollija: 

Anu Kaiv      Mari-Kätrin Kinks 

 /allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 
 


