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Arvamuse andmine kooli vastuvõtu tingimustele ja korra muudatustele. 

Viimsi Vallavolikogu 16.10.2012 vastu võetud määruse nr 18 „Viimsi valla 

munitsipaalasutuste hoolekogu töökord“ § 17 lõige 1 punkt 7 alusel annab 

hoolekogu arvamuse haridusasutuse vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule.  

OTSUS nr 1-9.3/1: Kiita heaks kehtiv „Randvere kooli vastuvõtu tingimused ja 

kord“ (Viimsi vallavalitsuse 12.02.2015 määrus nr 7). 

 

Kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe‐ ja 

kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava 

konkursi läbiviimise korra muutmine.  

Viimsi Vallavolikogu 16.10.2012 vastu võetud määruse nr 18 „Viimsi valla 

munitsipaalasutuste hoolekogu töökord“ § 17 lõige 1 punkt 15 alusel kehtestab 

haridusasutuse õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja 

kasvatusalal töötavate isikute (v.a direktori) ametikohtade täitmiseks korraldatava 

konkursi läbiviimise korra.  

OTSUS nr 1-9.3/2 Kiita heaks kehtiv „Randvere Kooli õppealajuhataja, õpetajate, 

tugispetsialistide ning teiste õppe‐ ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade 

täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“  

 

Talvespordivarustuse ja koolivormi esemete ost- müük- vahetus. 

OTSUS nr 1-9.3/3 Otto Riisenbergil luua koostöös Mari Kauberiga Facebook 

keskkonda virtuaalne turg Randvere kooli taaskasutatavatele koolivormi esemetele 

ja spordivarustusele.  Hoolekogu liikmetel jagada infot klassilistides. Viia 

augustikuus läbi taaskasutuslaat, kus saab tasuta ära anda, müüa või vahetada 

koolivormi esemeid. 



 
 

Jõulukuuse projekt, istutamine. 

OTSUS nr 1-9.3/4:  Janek Murakal suhelda Viimsi valla aednikuga, et leida 

Randvere kooli ümbrusesse jõulukuuse istutamiseks sobiv asukoht ning istutusaeg. 

Vabariigi aastapäeva ürituse korraldamine. 

OTSUS nr 1-9.3/5:  Korraldada 24.veebruaril Vabariigi aastapäeva hommik kooli 

juures koos  lipu heiskamise, hümni, kõnede, pasunakoori etteastete ning sooja joogi 

pakkumisega. Toimkonna liikmeteks määrata Peeter Uustal, Priit Roobas, Anu Kaiv. 

Leelo Tiisveltil jagada ürituse info Viimsi Teatajale, sotsiaalmeediasse ning küla 

teadetetahvlitele paigaldamiseks. 

Kooli kodukorra täienduse ettepanek. 

OTSUS nr1-9.3/6: Jätta kooli kodukord muutmata. Teha ettepanek maadlustrenni 

korraldajatele, et maadlusmatt viiakse peale treeningut pesast ära ning tuuakse 

aulasse vastavalt treeningute ajakavale. Sotsiaalpedagoogil anda lapsevanematele 

kirjalikku tagasisidet probleemi lahendusest. 

 

 

Protokollija:      Koosoleku juhataja: 

Kaire Povilaitis     Anu Kaiv 

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 

 


