Randvere Kooli Hoolekogu koosolek
Randvere

28.03.2016 nr 1-8.5

Algus: 18.00
Lõpp: 20.00
Juhataja: Anu Kaiv
Protokollija: Marju Kuuse
Osalejad: Villem Keerdo (3.C), Anli Soosaar (õpetajate esindaja suured klassid), Martti
Vaidla (4.A), Leonard Pikhof (2.C), Janek Murakas (Viimsi vallavalitsuse esindaja), MariKätrin Kinks (1.B), Auris Aume (1.A), Kaja Masing (õpetajate esindaja väiksed klassid),
Kristin Tiiman (4.B), Anu Kaiv (3.A), Riina Aasme (5A asendusliige), Maire Tõnne (2.B),
Marju Kuuse (3.B), Leelo Tiisvelt (kooli direktor).
Puudusid: Ivo Saarma (HEV õpilased), Triin Uustalu (6.A), Kaire Povilaitis (5.A), Helen
Vaikre (1.C), Mai-Liis Maasar (2.A).
Päevakord:
1. Kooskõlastuse andmine kooli töötasujuhendile.
2. Kehalise kasvatuse tundideks laste transport Viimisi staadionile.
3. Ülevaade kohtumisest külaseltsi esindajate, noortekeskuse, hoolekogu ja kooli
esindajate vahel. 30.04.2016 toimuval laadal hoolekogu roll

(kohviku

läbiviimine).
4. Ülevaade toitlustuse probleemide lahendamisest (24.03.2016 toimus kohtumine
toitlustaja, hoolekogu, kooli ja vallavalitsuse esindajate osavõtul).
5. Ülevaade hariduse arengukava töögrupi tööst (kas Randvere kooli peaks jätkama
6- või 9-klassilise koolina).
6. Järgmisel õppeaastal hoolekogu struktuur (kas iga klassiastme või iga klassi
esindaja).
7. Jätkuvalt ebaühtlane tase kooli ventilatsiooni süsteemi töös (värske õhu
ebaühtlane olemasolu).
1. Koosk õlastuse andmine kooli töötasujuhendile

Randvere kooli töötasujuhendi muudatused on tingitud Viimsi vallavolikogu 04.02.2016
määrusest nr 7 „Viimsi Vallavolikogu 31.03.2015 määruse nr 8 „Viimsi valla
munitsipaalasutuste

töötajate

töötasustamise

alused“

muutmisest“.

Muutus

töötasujuhendi punktis 2 Töötasu alammäärad ja tööaeg lõikes 1 punktid 1-7. (Õppejuhi,
HEV õppijate õppe koordineerija, haridustehnoloogi, klassiõpetaja, HEV õpilaste
klassiõpetaja, põhikooli aineõpetaja, logopeedi, õpiabirühma õpetaja, pikapäevarühma
(PPR) õpetaja, ringijuhi, psühholoogi, mentori, raamatukogu töötaja, abiõpetaja ja
pikapäevarühma (PPR) õpetaja, juhiabi ja töökoja meistri töötasu).
Otsustati: anda kooskõlastuse töötasujuhendi muudatustele.
2. Kehalise kasvatuse tundideks laste tarnsport Viimis staadionile
Neljandate, viiendate ja kuuendate klasside esindajad olid uurinud vanematelt arvamust
selle kohta, et lapsevanemad viiksid ise oma lapsed Viimsi kooli juurde staadionile
kehalise kasvatuse tunniks. Enamus lapsevanemaid olid selle vastu.
Ettepanek: kuna kooli eelarve võimaldab laste transpordi organiseerimist nii Viimsi
kooli staadionile kui ka tagasi, siis lapsevanemad ei pea ise lapsi Viimsisse transportima.
Transpordiga tegeleb kool. Riiete vahetamine ja pesu toimub Randvere koolis.
Paralleelselt pöördus hoolekogu ka valla poole eesmärgiga lihtsamad kehalise kasvatuse
õppekavas ettenähtud õpitulemuste saavutamise vahendid (kaugushüppekast, 60m
jooksurada jne.) rajamist kooli juurde. Vallast toetati antud mõtet ja lähiaastatel
hakatakse tegelema spordirajatiste täiendamisega. Ujumistundide transpordi osas oli
hoolekogu jätkuvalt seisukohal, et seda jätkavad vanemad.
3. Ülevaade kohtumisest külaseltsi esindajate, noortekeskuse, hoolekogu ja
kooli esindajate vahel. 30.04.2016 toimuval laadal hoolekogu roll (kohviku
läbiviimine).
Kohtumisel külaseltsi esindajate, noortekeskuse, hoolekogu ja kooli esindajate vahel
otsustati, et hoolekogule jääb laadal kohviku korraldamine. 31.03.2016 toimub järgmine
kohtumine. Kohviku organisatoorse poolega hakkab tegelema Mari-Kätrin Kinks.
Üritusest saadud tulu läheb koolile mobiilse lava ostmiseks. Tehti tähelepanek, et
Metsakasti küla võiks ka kaasata.

4. Ülevaade toitlustuse probleemide lahendamisest (24.03.2016 toimus
kohtumine toitlustaja, hoolekogu, kooli ja vallavalitsuse esindajate
osavõtul).
Kohtumise põhieemärk oli lahendada probleem, et juur- ja puuviljaampsude kogused ei
vasta nõuetel, puudu oli keskmiselt 40-50%. Kaalumisega tegeles kooli Tervisenõukogu.
Kohtumisel toitlustajaga saadi tavatoidul olevate laste toidu juur-ja puuviljaampsude
osas kokkuleppele ehk Tampe Toidu esindaja lubas saata kooli ettenähtud koguse juurja puuvilju ning kaaluda kogused vastavalt lastearvule kaussidesse iga klassi jaoks.
Lubati, et toi hakkab vastama nõuetele. Kaaluma hakkab toitu Tampe ise. Eritoidu osas
lahendit ei tulnud, jäädi eriarvamustele. Vallavalitsus ootab Terviseameti hinnangut
eritoidu osas.
5. Ülevaade hariduse arengukava töögrupi tööst (ühe küsimusena ka, kas
Randvere kooli peaks jätkama 6 - või 9 - klassilise koolina).
Arutati, kas Randvere kool peaks jätkama 9-klassilise koolina või ikka 6-klassilisena.
Kõlama jäi, et 9-klassilise koolina jätkamiseks peaks koolile tegema juurdeehituse.
Järgmise haridusearengukava töögrupi koosolekuks teeb vald arvutuse valla erinevate
koolide kohamaksumuse osas. Lõppeesmärk on tagada kvaliteetne haridus, mitte
mugavus. Hoolekogus jäid kõlama eriarvamused antud küsimused.
6. Järgmisel õppeaastal hoolekogu struktuur (kas iga klassiastme või iga
klassi esindaja).
Küsimus oli, kas jätkata sama moodi, et igal klassil on esindaja või siis valida iga
klassiastme esindaja.
Ettepanek: jätkata iga klassi esindaja valimisega hoolekogu esindusse.
7. Jätkuvalt ebaühtlane tase kooli ventilatsiooni süsteemi töös (värske õhu
ebaühtlane olemasolu).
Arutelu käigus otsustati, et kui on vaja, siis teevad õpetajad klassides aknad vahetunniks
lahti. Mis muidugi eeldab laste lahkumist klassist vahetunni ajaks. Samuti uuritakse ka
Viimsi Halduselt, kas ventilatsioon on täisvõimsusel töös.

Järgmine hoolekogu koosolek toimub:
16.05.2016.a. kell 18.00-20.00

Protokollija:
Marju Kuuse

