
 

Randvere Kooli hoolekogu koosolek 

 

 

Randvere         29.02.2016 nr 1-8.4 

 

Algus: 18.00 

Lõpp: 20.00 

 

Juhataja: Anu Kaiv 

Protokollija: Marju Kuuse 

Osalejad: Auris Aume (1.A), Mari-Kätrin Kinks (1.B), Helen Vaikre (1.C), Maire Tõnne 

(2.B), Mai-Liis Maasar (2.A), Anu Kaiv (3.A), Marju Kuuse (3.B), Villem Keerdo (3.C), Anli 

Soosaar (õpetajate esindaja suured klassid), Kaja Masing (õpetajate esindaja väiksed 

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

Puudusid: Ivo Saarma (HEV õpilased), Triin Uustalu (6.A), Kaire Povilaitis (5.A), Martti 

Vaidla (4.A), , Leonard Pikhof (2.C), Kristin Tiiman (4.B) 

Päevakord: 

1. Kogukondlike heategevuslike ürituste läbiviimine ja korraldamine (Kevadlaat); 

heategevuslike kohvikute korraldamine kooliüritustel. 

2. Nõusoleku andmine haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaja 

muutmiseks 2016/2017 õppeaastal. 

3. Ülevaade Haridusarengukava töögrupi tööst.  

4. Uuel kodulehel tunniplaani kasutusevõimaluse puudumine tahvelarvutites, 

mobiiltelefonides nii iOS kui ka Androidi puhul, vananenud tehnoloogia 

kasutamine teenusepakkuja poolt.  

5. Ülevaade toitlustusega seotud probleemidest (juur-ja puuviljaampsude koguste 

mittevastavus ettenähtule).  

6. Klassides olev kehv ventilatsioon ehk nö värske õhu puudus. 

7. Laste vaba aja ehk mänguruumi sisustamine laudade-toolidega. 

8. Inva WC kasutamine suuskade-kelkude hoiuruumina. 

 

1. Kogukondlike heategevuslike ürituste läbiviimine ja korraldamine 

(kevadlaat); heategevuslike kohvikute korraldamine kooliüritustel. 



 

Kohal oli Randvere külavanem Priit Robas. Arutati aktiivgrupi loomist hoolekogu 

liikmetest, kes soovib vabatahtlikult kaasa aidata aktiivselt ürituste organiseerimisel. 

Eesmärk on mänguväljaku jaoks raha korjamine heategevusliku ürituse korraldamisest 

saadava tulu abil. Külaselts olevat nõus abistama. Nõusoleku vabatahtlikult abistama oli 

hoolekogu liikmetest Auris Aume, Anu Kaiv, Leelo Tiisvet, Anli Soosaar ja Mari-Kätrin 

Kinks. Lepiti kokku, et kohututakse 10.03.2016 kell 18.00 noortekeskuses, kus 

arutatakse täpsemalt kuidas ja millal teha. 

 

2. Nõusoleku andmine haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaja 

muutmiseks 2016/2017 õppeaastal. 

Kooli pidaja esitas valla koolidele ettepaneku kehtestada 2016/17. aasta koolivaheajad 

järgmistel aegadel:   

Sügisvaheaeg 22-30.10.2016 (I periood 37 õppepäeva) 

  Jõuluvaheaeg 24.12.2016-08.01.2017 (II periood 40 õppepäeva) 

  Talvevaheaeg 18.-26.02.2017 (III periood 30 õppepäeva) 

  Kevadvaheaeg 14.-23.04.2017 (IV periood 34 õppepäeva)  

  Suvevaheaeg 10.06.-31.08.2017 (I periood 34 õppepäeva) 

Selleks, et koolipidaja saaks kehtestada ministri määrusest erinevad koolivaheajad, on 

vajalik hoolekogu nõusolek. Vajalik on hoolekogu protokolliline seisukoht. Kui 

hoolekogu on eriarvamusel, siis on vajalik argumenteeritud kirjalik põhjendus 

hoolekogu otsuse juurde.   

Otsustati: anda nõusolek kooli pidaja ettepanekule kehtestada 2016/17. õppeaasta 

koolivaheajad järgmistel aegadel: 

Sügisvaheaeg 22-30.10.2016 (I periood 37 õppepäeva) 

  Jõuluvaheaeg 24.12.2016-08.01.2017 (II periood 40 õppepäeva) 

  Talvevaheaeg 18.-26.02.2017 (III periood 30 õppepäeva) 

  Kevadvaheaeg 14.-23.04.2017 (IV periood 34 õppepäeva)  

  Suvevaheaeg 10.06.-31.08.2017 (I periood 34 õppepäeva) 

 

3. Ülevaade Haridusarengukava töögrupi tööst. 

Tutvustati  kooli olukorda: kuhu ja kui palju raha läheb, ruumidega seotud olukorda 

(217-2020 võib tekkida ruumipuudus), mitte kõik õpetajad ei jõua omandada nõutavat 

erialast haridust kontrolli ajaks, mis võib viia etteheideteni õpetajate pädevuse osas. 



 

Kuna klassides on vähe lapsi ja vajadus on ka tugiõpetajatele, siis toetab vald omalt poolt 

lisaks materiaalselt kooli. On kaalumise alla võetud digiõpikute kasutuselevõttu samal 

ajal mitte täielikult loobudes paberkandjal olevatest õpikutest. Digiõpikute 

kasutuselevõtu mõte ei leidnud hoolekoguliikmete poolt ühehäälset heakskiitu. Samuti 

ei olnud hoolekogu liikmed nõus ruumi puudumisel laste mänguruumi vähendamisega 

ja õpetajatele uute ajutiste ruumide loomisega laste mänguruumialale. 

 

4. Uuel kodulehel tunniplaani kasutusevõimaluse puudumine tahvelarvutites, 

mobiiltelefonides nii iOS kui ka Androidi puhul, vananenud tehnoloogia 

kasutamine teenusepakkuja poolt. 

Leelo Tiisvelt selgitas, et kuna tunniplaani on kõige mugavam teha selle programmiga, 

mida hetkel kasutatakse, siis seda ka kasutatakse. Vajadusel arutatakse 

teenusepakkujatega olukorra muutmist. Hetkel, kuna koolile on see programm kõige 

mugavam ja tunniplaan on nähtaval tavaarvutites, siis see jäetakse. Küll uuritakse, miks 

ei ole tunniplaan alati nähtav. Leiti ka, et klassijuhataja võib ju listi saata iga kord uue 

tunniplaani, kui see muutub. Ühtset lahendust probleemile ei leitud. 

  

5. Ülevaade toitlustusega seotud probleemidest (juur-ja puuviljaampsude 

koguste mittevastavus ettenähtule)  

Kooli Tervisenõukogu on jätkanud koguste kaalumist, puu – ja juurviljaampsud ei vasta 

jätkuvalt kogustele. Antud probleemi lahendamiseks on suheldud toitlustaja esindajaga, 

toimus kohtumine, kus osalesid Tampe Toidu poolt Jüri Peetson, hoolekogu poolt Anu 

Kaiv ja Maire Tõnne. Ka on pöördutud Terviseameti poole võimalike lahenduste 

leidmiseks. On seatud kahtluse alla, kas toitlustaja poolt jõuab  kooli ikka õige kogus 

juur- ja puuviljaampsudeks ettenähtud juur- ja puuvilja. Tehnoloogiline kaart on 

tavatoidu osas olemas, kuid see ei ole kõigile millegi pärast kättesaadav. Eritoidu osas 

see üldse puudub.  

Ettepanek: Pöörduda abi saamiseks koolipidaja ehk vallavalitsuse poole, kes suhtleb 

KLP Toit OÜ-ga teemal juur- ja puuviljade koguste mittevastavus, igapäevane toidu 

tehnoloogilise kaardi kättesaadavus, eritoidul olevate laste puhul antud kaardi 

olemasolu ja toidu vaheldusrikkuse põhimõttest kinnipidamine. Kirja koostab Anu Kaiv. 

 

6. Klassides olev kehv ventilatsioon ehk nö värske õhu puudus. 



 

Leelo Tiisvelt selgitas, et ventilatsioonisüsteemi maksimumtugevusega tööle panekul asi 

olevat paranenud. Info võeti hoolekogu liikmete poolt teadmiseks. 

 

7. Laste vaba aja ehk mänguruumi sisustamine laudade-toolidega.  

Tõstatati küsimus, kas laste mänguruumi on vaja sisustada laudade-toolidega. Leelo 

Tiisvelt selgitas, et antud laudu saab kergelt seina äärde tõsta ehk nad ei takista laste 

aktiivtegemisi vahetunnis, antud laudu on hea kasutada klasside ühises töös. 

 

8. Inva WC kasutamine suuskade-kelkude hoiuruumina. 

Anu Kaiv tõstatas küsimuse, kas võimla kõrval asuv inva WC on sobiv koht suuskade-

kelkude hoiustamiseks. Leelo Tiisvelt selgitas, et seal hoiustatakse ainult annetuse 

käigus saadud kelke ja suuski. Lapsed hoiustavad oma suuski koridoride boksides. 

Hoolekogu jäi antud küsimuses – kas WC- võib ka kasutada hoiuruumina -  

eriarvamusele. Küll aga võeti teadmiseks, et lumerohkete talvede puhul on koolil 

probleem laste suuskade-kelkude hoidmisega ja lahenduse leidmisega tegeletakse (nt. 

eraldi kuur hoovi). 

 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub: 

28.03.2016.a. kell 18.00-20.00  

 

 

Protokollija:  

Marju Kuuse 


