
 

Randvere Kooli hoolekogu koosolek 

 

 

Randvere         11.01.2016 nr 1-8.3 

 

Algus: 18.00 

Lõpp: 20.00 

 

Juhataja: Anu Kaiv 

Protokollija: Kaire Povilaitis 

Osalejad: Mari-Kätrin Kinks (1.B), Helen Vaikre (1.C), Mai-Liis Maasar (2.A), Maire 

Tõnne (2.B), Leonard Pikhof (2.C), Anu Kaiv (3.A), Villem Keerdo (3.C), Kristin Tiiman 

(4.B), Kaire Povilaitis (5.A), Ivo Saarma (HEV õpilased), Anli Soosaar (õpetajate esindaja 

suured klassid), Leelo Tiisvelt (kooli direktor), Janek Murakas( Viimsi valla esindaja) 

Puudusid: Auris Aume (1.A), Marju Kuuse (3.B), Martti Vaidla (4.A), Triin Uustalu (6.A), 

Kaja Masing (õpetajate esindaja väiksed klassid) 

Päevakord: 

1. Arvamuse andmine kooli 2016. aasta eelarve projekti kohta. 

2. Arvamuse andmine kooli vastuvõtu tingimustele ja korra muudatustele. 

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

töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava  konkursi läbiviimise korra 

muutmine. 

4. Ülevaade haridusvõrgu arengukava töögrupi tööst ja hetkeseisust.  

5. Jooksvad küsimused 

 

1. Arvamuse andmine kooli 2016. aasta eelarve projekti kohta. 

Leelo Tiisvelt tutvustas kooli 2016.a. eelarve projekti ning andis Hoolekogu 

täiendavatele küsimustele  vastuseid. L.Tiisvelt selgitas, et kooliruumide renditasu ei 

laeku koolile, vaid Viimsi vallale. Vallale renditakse ruume tasuta. Huviringide tegevus 

toimub Viimsi Kooli fondide all. Lisakulutus tekib sügisel riistvara uuendamise vajaduse 

tõttu. 

Otsustati: Kiita Randvere kooli 2016. aasta eelarve projekt heaks. 

 



 

2. Arvamuse andmine kooli vastuvõtu tingimustele ja korra muudatustele. 

Olles tutvunud kooli vastuvõtu tingimuste ja korraga, ei olnud hoolekogul täiendavaid 

küsimusi. 

Otsustati: Kiita heaks kehtiv „Randvere kooli vastuvõtu tingimused ja kord“ (Viimsi 

vallavalitsuse 12.02.2015 määrus nr 7). 

 

3.  Kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe‐ ja  

kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava  

konkursi läbiviimise korra muutmine. 

Hoolekogu pidas kehtivat korda heaks. 

Otsustati: Kiita heaks kehtiv „Randvere Kooli õppealajuhataja, õpetajate, 

tugispetsialistide ning teiste õppe‐ ja  kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade 

täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“ (kehtestatud kooli hoolekogu poolt 

12.01.2015). 

 

4. Ülevaade haridusvõrgu arengukava töögrupi tööst ja hetkeseisust. 

Anu Kaiv, Leelo Tiisvelt ning Janek Murakas andsid ülevaate Viimsi valla haridusvõrgu 

arengukava töögrupi tööst. Käesolev arengukava ei puuduta õppetöö korraldust. 

Töögrupp peab tegema 10.veebruariks 2016. ülevaate Randvere kooli tugevustest ja 

nõrkustest.  Hoolekogu oli ühel meelel, et Randvere kool peaks jätkama 6-klassilise 

koolina kuna see tagab hariduse kvaliteedi. Leelo Tiisvelt märkis, et Randvere koolil 

tekib mõneks ajaks probleem õpilaste mahutamisega koolimajja, seda just HEV-õpilaste 

osas. Hoolekogu väljendas ühist seisukohta, et koolipäeva korraldamine kahes vahetuses 

ei ole aktsepteeritav. 

Ettepanek: Luua aktiivgrupp, kes annab sisendi haridusvõrgu arengukavasse. 

 

5. Jooksvad küsimused 

5.1 Vanemate koolitused 

Maire Tõnne andis ülevaate koolitajaga peetud arutelust ning tõi esile Saue valla 

haridusasutuste kogemuse näite. Koolituse jaoks Hasartmängumaksu Nõukogult 

rahastuse saamiseks oleks vajalik kirjutada projekt. Kaasata koolitusprojekti kõik 

kooliastmed ja lasteaed kuna paljude vanemate lapsed käivad nii koolis kui lasteaias 

ning probleemid/küsimused on sarnased.  



 

Ettepanek: Leelo Tiisvelt uurib võimalusi projekti kirjutamiseks vanemate koolituse 

läbiviimiseks ning raha taotlemiseks.  

5.2 Kokkuvõte jõululaadast 

Kokkuvõtvalt jäädi jõululaada korralduse ning kogutud rahasummaga rahule. Probleeme 

tekitas 2.korrusel tekkinud õhupuudus, mistõttu on vajalik järgmistel üritustel sellega 

arvestada ning osavõtjate paigutus kooli peal paremini korraldada. Osalejate poolt 

pakuti liiga palju magusaid suupisteid, see võiks järgmistel kordadel olla rohkem 

tasakaalus. Samuti leiti, et laste jaoks on vajalik teada, mille jaoks täpsemalt nende 

kogutud raha kasutati.  

Ettepanek: Viimsi Invaühingu esimees võiks tulla koolimajja ise rääkima, mille jaoks 

laste jõululaadal kogutud raha kasutati. 

5.3 Suusatunnid ja varustus 

Leelo Tiisvelt tutvustas suusatundide korraldust. Õuetundides on 2 õpetajat, kellest üks 

tegeleb nendega, kel on suusad ning teine tegeleb nendega, kel suuski ei ole. Suuskadele 

on olemas hoiukast, kuid see ei ole mõeldud suuskade ööpäevaringseks kooli jätmiseks. 

Ettepanek: Teavitada lapsevanemaid, et võimaluse korral toodaks kooli kodus kasutuna 

seisvaid, väikeseks jäänud suuski. 

5.4 Kooli tervisenõukogu töö  

Anli Soosaar andis ülevaate koolitoidu ja puuvilja portsjonite kaalumisest. Kaalumise 

tulemusel oli puuviljaportsjon 80g asemel vaid 43g lapse kohta. Kuna Sotsiaalministri 

määrusega on toiduportsjonite suurus ette nähtud ning vald maksab selle eest, siis on 

oluline kaaluerinevused kirjalikult fikseerida ning valda koheselt teavitada. Anli 

Soosaare sõnul ei soovi toitlustaja esindaja osaleda kooli Tervisenõukogu töös. 

Otsustati: Tervisenõukogu tihendab koolitoidu kvaliteedi ja koguste kontrolli. Anu Kaiv 

esitab Tampe Toit AS-le pöördumise fikseeritud koolitoidu puudujääkidest. 

5.5 Kooli med.õe vastuvõtu aeg ja tööülesanded 

Lapsevanemalt on tulnud teave, et kooli med.õde ei ole olnud sageli kättesaadav. Kuigi 

med.töötaja tööaeg koolimajas on igapäevaselt kell 8.00-14.00, on olnud juhtumeid, kus 

kooli personalil pole olnud võimalik med.töötajat leida. Ivo Saarna selgitas kooli med.õe 

tööülesandeid ning rõhutas, et kooli med.õde ei ole tervishoiuteenuse pakkuja ning kool 

ei ole tervishoiuasutus. Kooliõele on ette nähtud väga konkreetsed ülesanded. Samuti ei 

viibi med.õde alati oma kabinetis kuna tal on ülesandeid ka väljaspool kabinetti.  



 

Arutelu kokkuvõtteks tõdeti, et on esinenud kommunikatsioonihäireid ning med.õde ei 

ole teavitanud oma haigestumistest ja puudumistest. 

Ettepanek: Ivo Saarna selgitab kooli med.töötaja ning kooli vahelise kommunikatsiooni 

puudujääke ning med.töötaja puudumise põhjuseid. 

 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub: 

29.veebruaril kell 18.00 

Teema: Kevadlaat- kogukond kooli heaks. 

 

Protokollija:  

Kaire Povilaitis 


