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Algus: 18.00
Lõpp: 20.00
Juhataja: Anu Kaiv
Protokollija: Kaire Povilaitis
Osalejad: Rando Siimon (1.A), Bianka Engel (1.B), Peeter Uustal (1.C), Auris
Aume (2.A), Mari-Kätrin Kinks (2.B), Helen Vaikre (2.C), Maida Insler (3.A), Maire
Tõnne (3.B), Leonard Pikhof (3.C), Anu Kaiv (4A), Otto Riisenberg (4.B), Villem Keerdo
(4.C), Maaris Usima (5.A), Kristin Tiiman (5.B), Kaire Povilaitis (6.A), Maarit Mürk
(väikesed klassid), Mari-Liis Mugra (õpetajate esindaja-väikesed klassid), Merilin Kõre
(õpetajate esindaja-suured klassid), Leelo Tiisvelt (kooli direktor), Siiri Alamaa
(õppejuht), Janek Murakas( Viimsi Vallavalitsus), Priit Robas (Viimsi Vallavolikogu)
Puudujaid ei olnud
Päevakord:
1. Eelmisel koosolekul ülesseatud teemade kokkuvõte - Tervisenõukogu puu-ja juurviljade
kaalumise tulemus, eelarve vastuvõtmine.
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. Vastavad dokumendid on kooli kodulehel:
http://www.randverekool.edu.ee/public/Konkursikord_2014.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/419022015005
5. Ülevaade Randvere kooli eelmise aasta lõpetajate edasisest käekäigust.
6. Talvespordivarustuse ja koolivormiesemete ost- müük- vahetus.
7. Jõulukuuse projekt, istutamine.
8. Vabariigi aastapäeva ürituse korraldamine.
9. Digiõppepäevade korraldus ja läbiviimine.
10. Kooli kodukorra täienduse ettepanek

1.

Eelmisel koosolekul ülesseatud teemade kokkuvõte.

Leelo Tiisvelti sõnul ei ole Tervisenõukogu sel aastal läbi viinud uusi kaalumisi.
Lapsevanematelt tulnud info kohaselt on olnud probleeme, et lapsed võtavad rohkem
toitu ja kõigile ei jätku, nt frikadellisupp. Kooli külastas Terviseamet seoses eritoidulise
lapse toiduga. Hoolekogu leidis, et kuigi hetkel ei ole silmaganähtavaid probleeme, siis
võiks aeg-ajalt teha profülaktika mõttes veel kaalumisi. Juhul kui Tervisenõukogu ei saa
toitlustajalt vastust, siis tuleb sellest teada anda vallale ning vald suhtleb toitlustajaga
edasi.
Eelarve ei ole volikogus veel vastu võetud.
Otsustati: Tervisenõukogul jätkata puu- ja köögiviljaportsionite pisteliste kaalumiste
läbiviimist.
2.

Arvamuse andmine kooli vastuvõtu tingimustele ja korra muudatustele.

Leelo Tiisvelt teavitas Hoolekogu seadusest, mis näeb ette, et kui väljaspoolt valda
soovib laps tulla Randvere kooli õppima ja kui koolil on kohti üle, siis eeldatakse
mõlema vanema nõusolekut ja allkirja. Samas puudub koolil seadusandlik õigus
kontrollimaks lapse hooldusõigust. See on keeruline protsess ametnikega suhtlemisel.
Tavaklasside puhul ei ole rakendatud alati seda nõuet. HEV laste osas on õppekulu
suurem kui tavaklassi lapse puhul ning valla seisukohtalt on sel juhul vajalik mõlema
vanema nõusolek. Lihtustatud õppekavale vastuvõtuks on võimalusi rohkem. Arutelu
käigus jõuti seisukohale, et kool suhtleb vallaga vastavalt vajadusele.
Otsustati: Jätta kooli vastuvõtu tingimused ja kord muutmata.
3.

Kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja

kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi
läbiviimise korra muutmine.
Otsustati: Jätta kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja
kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi
läbiviimise korra tingimused ja kord muutmata.
4.

Ülevaade Randvere kooli eelmise aasta lõpetajate edasisest käekäigust.

Siiri Alamaa andis ülevaate Randvere kooli 1.lennu lõpetajate 1.trimestri õpitulemustest
Viimsi koolis. Tulemused näitavad, et matemaatika, vene keele ja kirjanduse osas on

väike tagasiminek, mis võib tuleneda ka õpilaste kohanemisperioodist uute õpetajatega.
Vajalik on ühtlustada õppeainete omandamine. Hetkel on õppeainekava, mis Viimsi
koolis läbitakse juba 5.klassis, kuid meie koolis alles 6.klassis. On räägitud Viimsi kooli
õppejuhi Alge Ilosaarega selles osas. Viimsi kooli keeleõpetajad on enamasti filoloogid,
Randvere koolis annavad keeletunde klassiõpetajad.
Lapsevanema kogemuse põhjal esitatakse kesklinna kooli katsetel küsimusi, mida meie
kooli programmis ei ole läbitud. Niinimetatud „eliitkoolidesse“ kandideerimine eeldab
eraldi ettevalmistust.
Viimsi Kooli õppejuhi poolt toodi välja positiivsena Randvere koolist tulnud õpilaste
kõrge digipädevuse tase.
Sel õppeaastal osales Randvere kool loodusõpetuse tasemetöö valimis ning tasemetöö
tulemused on suurepärased.
Ettepanek: Tasuliste keeleringide korraldamine Randvere koolis. Kaasata õppetöö
läbiviimisesse vabatahtlikke välismaa noori Erasmus+ programmi kaudu. Viimsi valla
esindajatel kaaluda võimalusi erinevate töö- või koostööpakkumiste tegemiseks
välisriikide kodanikele või seal kõrgharidust omandanud Eesti noortele.
5. Talvespordivarustuse ja koolivormi esemete ost- müük- vahetus.
Otto Riisenberg andis ülevaate erinevate taaskasutusteemaliste ostu-müügi
keskkondade kasutusvõimaluste kohta. Parima lahendusena nähti võimalust Facebookgrupi loomiseks, kus saab müüa kooliriideid, suuski ja spordiriideid. Kaaluti ka
võimalust Stuudiumi kasutamiseks müügiinfo vahetamiseks, kuid selle keskkonna
võimalused ei ole taolise tegevuse jaoks kõlblikud.
Otsustati: 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.
6. Jõulukuuse projekt, istutamine.
Hoolekogu arutas Maaris Usima tehtud ettepanekut kooli ümbrusesse kuuse
istutamiseks. Ühe võimalusena nähti kuuse paigutamiseks kooli ees olevate ringide
sisse.

Otsustati: Janek Murakas suhtleb Viimsi valla aednikuga, et leida Randvere kooli
ümbrusesse jõulukuuse istutamiseks sobiv asukoht ning istutusaeg.
7. Vabariigi aastapäeva ürituse korraldamine.
Hoolekogu liikmed arutasid Vabariigi aastapäeva ürituse traditsiooni korraldamist ning
sobiva kuupäeva leidmist kuna Vabariigi aastapäev langeb koolivaheajale. Leelo
Tiisvelti sõnul on koolil 17.veebruaril kavandatud suurejooneline lastele suunatud
päevane üritus koos Kaitseliiduga. Hoolekogu liikmed eelistavad luua traditsioonilise
Randvere kogukonda kaasava ürituse.
Ettepanek: Korraldada Vabariigi aastapäeva tähistamiseks õhtune, sissepääsutasudega
üritus, kus oleksid kaasatud põnevad esinejad. Üritusele paigaldada annetuskast
Randvere kooli lava jaoks raha kogumiseks.
Otsustati: 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.
8. Digiõppepäevade korraldus ja läbiviimine/M.Usima
Leelo Tiisvelt ja Siiri Alamaa selgitasid kooli digiõppepäevade korraldust.
9. Kooli kodukorra täienduse ettepanek.
Auris Aume andis ülevaate probleemist, mis tekkis nooremate ja vanemate laste vahel
2.klasside pesas. A.Aume tegi ettepaneku lisada kooli kodukorda punkt, mis muudaks
pesad privaatseks ja ligipääsetavaks vaid konkreetse klassiastme lastele.
Hoolekogu enamus leidis, et Randvere kool peab jääma avatud õpikeskkonnaga kooliks
ning antud muudatus toetust ei leidnud.
Lisaks tegid A. Aume ja A. Kaiv ettepaneku Kiva-programmiga liitumiseks, kuid kuna
kool on juba valinud VEPA-programmi, siis paralleelselt mitme programmiga liituda ei
saa ja vahetust ei peeta kooli poolt vajalikuks.
Leelo Tiisvelt juhtis tähelepanu, et tekkinud probleemidele reageeritaks koheselt, mitte
enne koosolekut.

Mari Liis Mugra teavitas Hoolekogu, et antud probleemiga on tema poole pöördutud
ning palus lapsevanematel mõista, et iga lahendus vajab tegelemist ja võtab aega.
Kooli kodukorras on sõnastatud, kuidas käitutakse kui kedagi kiusatakse või keegi rikub
kooli vara.
Ettepanek: Leida koolis kindel ruum, kus lapsed saavad oodata trennide algust.
Otsustati: 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.

Järgmine hoolekogu koosolek toimub:
6.märtsil 2017.a.

Koosoleku juhataja
Anu Kaiv
/allkirjastatud digitaalselt/

Protokollija:
Kaire Povilaitis
/allkirjastatud digitaalselt/

