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Algus: 18.00 

Lõpp: 20.00 

 

Juhataja: Villem Kreedo 

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),, Mari-

Liis Mugra (õpetajate esindaja väikesed klassid), Rando Siimon (1a), Helen Vaikre (2c), Maida 

Insler (3a), Kristin Tiiman (5b), Maire Tõnne (3b), Mari-Kätrin Kinks (2b), Peeter Uustal 

(1b),Leonhard Pikhof (3c) 

Puudusid: Maaris Usima (5a), Kaire Povilaitis (6a), Auris Aume (2a), Anu Kaiv (4a) 

  

Päevakord: 

1. Arvamuse andmine kooli palgakorralduse põhimõtete kohta. Leelo Tiisvelt 

2. Kuuse istutamise koha kinnitamine. Villem Kreedo 

3. Kooliõendusteenuse korraldus. Janek Murakas 

4. Kevadüritused koolis ja kogukonnas. Villem Kreedo 

5. Nutiseadmete kasutamine koolis. Peeter Uustal 

 

1. Arvamuse andmine kooli palgakorralduse põhimõtete kohta. 

Töötasu juhendis muudeti kahte punkti (2.1 ja 2.2), mis puudutavad töötasu alammäärasid. 

Kuna töötasumäärad muutuvad mitu korda aastas, siis ei ole mõistlik neid juhendis välja 

tuua.  

 

Otsustati: Anda kooskõlastus Randvere kooli töötasujuhendi muudatused. 

 



 

2. Kuuse istutamise koha kinnitamine. 

Arutati võimalust istuda kuusk kooli esisele platsil, et oleks nähtav ka Randvere teelt ja samas 

ei varjaks kooli visuaali. Oluline, et kuuseks saaks jõulude ajal kogukonda ühendav sümbol. 

Selleks vajalik ka elektri olemasolu istutuspaigas.  

 

Ettepanek: Istuda kuusk kooli ette G. H. Schüdlöffeli tee pool asuvasse puurõngasse. 

 

3. Kooliõenduseenuse korraldus. 

Viimis vallal on sõlmitud leping erahaigla Fertilitasega õendusteenuse saamiseks. Viimasel 

ajal on probleem, et kui puudub õde ( sel aastal 3 korda) , siis teenusepakkuja ei leia 

õigeaegselt asendusõde ja puudub järelvalve koolis.  

 

Otustati: Anda hoolekogu liikmele Villem Keerdo´le volitused pidada kooli hoolekogu nimel 

kooli pidajaga läbirääkimisi kooliõendusteenuse paremaks korraldamiseks Randvere koolis. 

 

4. Kevadüritused koolis ja kogukonnas. 

Planeeritud on järgnevad kevadüritused: 

30.aprill toimub volbriöö üritus "Koolist mere äärde", mille raames minnakse rongkäiguga 

mere äärde, kus toimub lõkke tegemine ja tee joomine. Algus kell 9.00. 

6. mai ülekooliline orienteerumispäev koos talgutega "Teeme ära", milleks vajalik 

lastevanemate abi - anda teada huvitavatest kohtadest metsas, kus võiksid olla 

orienteerumispuntid, korraldada orienteerumispunktides tegevus ning leida võimalus kõigile 

osalejatele (koolis 334 õpilast) meene ( sh jäätis/šokolaad vms) kinkimiseks. Selleks vajalik 

leida sponsorid kas vanemate seast või Viimis vallast. Üleskutse esitada klassi listidesse kõigi 

hoolekogu liikmete poolt. Kontaktisik Peeter Uustal. Tähtaeg 20. aprill. 

Talgute raames toimub peenarde korrastamine ja lillede istutamine nii, et iga aklass saab 

endale kindla piirkonna, kuhu võimalik kavandada oma lillepeenar. Kooli poolt on muld, kuid 

osalejatel vajalik kaasa võtta kärud, rehad, labidad, lillesibulad jms. Selle teema raames on 

võimalik läbi viia projektõpet: alustada visandi loomist klassiruumis ning lõpetada praktilise 

taimede istutamisega. 

 

28.august toimub kooli ruumides sügislaat. Samal päeval ka 1. klasside üldkoosolek. 

 



 

5. Nutiseadmete kasutamine koolis. 

Tõstatati probleem nutisedamete kasutamise kohta eelkõige vahetunni ajal koolipäeva sees. 

Kool on reguleerinud nutiseadme kasutuse Randvere kooli kodukorras. ( lk 4 punkt 2) 

Hoolekogu liikmed pööravad teemale tähelepanu klassikoosolekul. Vajalik on õpilastes toetada 

vastustsunnet ja enesejuhtimist nutiseadmte kasutamisel. Rohkem kasutada kokkuleppeid kui 

pidevalt reguleerida tegevust keeldudega. Kuna nutiseade on ka õppevahend, siis õpetaja kui 

õppetöö juht korraldab nutisedadme kasutuse õppetunnis. Vahetunnis toimuvad koolis 

tegevused, mis loovad õppijale puhkuse ja loova olemise. 

 

Tõstatud teemad: 

Õpetajatel palutakse lõpetada 6. tund nii, et õpilased jõuaksid sööma hiljemalt 14.40. 

 

 

 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub: 

24. aprillil 2017.a. 

 

Protokollija:      Koosoleku juhataja: 

Mari-Kähtrin Kinks     Villem Keerdo 

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 
 
 
 
 

 

http://www.randverekool.edu.ee/app/uploads/2016/09/Kodukord_kehtestatud.pdf

