
 
 

Randvere Kooli hoolekogu koosolek 

 

Randvere 24.04.2017 
 

Algus: 18.00 

Lõpp: 19.40 
 

Juhataja: Anu Kaiv 

Protokollija: Anu Kaiv 

Osalejad: Rando Siimon (1.A), Bianka Engel (1.B), Peeter Uustal (1.C), Kaidi Hallik (2B 
asendusliige),   Maida Insler (3.A), Anu Kaiv (4A), Villem Keerdo (4.C), Kristin Tiiman 
(5.B), Maarit Mürk (väikesed klassid), Mari-Liis Mugra (õpetajate esindaja-väikesed 
klassid), Merilin Kõre (õpetajate esindaja-suured klassid), Leelo Tiisvelt (kooli 
direktor), Janek Murakas (Viimsi Vallavalitsus), Priit Robas (Viimsi Vallavolikogu) 

Puudujad: Mari-Kätrin Kinks (2.B), Helen Vaikre (2.C), Leonard Pikhof (3.C), Otto 
Riisenberg (4.B), Maaris Usima (5.A), Kaire Povilaitis (6.A), Auris Aume  (2.A), Maire 
Tõnne (3.B). 

 

Päevakord: 

 
1. Arvamuse andmine kooli sisehindamise korra muudatustele   (vajadusel);  

http://www.randverekool.edu.ee/public/Sisehindamise_kord.pdf 
2. Hoolekogu sisend õppekava muutmiseks; 

http://www.randverekool.edu.ee/app/uploads/2015/11/Oppekava_2016.pdf 
3. Hoolekogu sisend kooli 

arengukava      muutmiseks http://www.randverekool.edu.ee/app/uploads/2
015/11/RT_RK_arengukava_Lisa_m22.pdf 

4. Meie koolis Viimsi kooli läinud laste hinnete seis 2. trimestril (jooksev info 
laste tulemustest) 

5. Kokkuvõtte ümarlauast Fertilitas, kool, vallavalitsus. (V.Keerdo) 
6. Tõrvikutega liikumine, lõke 30.04. (V.Keerdo) 
7. 6.05. talgud, kuuse istutamine, orienteerumismäng (V.Keerdo, P. Uustal) 
8. Positiivne märkamine koolis. Kas ja kuidas seda enam ellu viia? (2.b esindaja) 
9. Lahtiste uste päevade kuupäevade fikseerimine (2b. esindaja) 
10. Stuudiumi täitmine aineõpetajate poolt (5a esindaja Maaris Usima). 
11. Uute töötajate lisandumisel infovahetus hoolekoguga. Jooksev ülevaade 

käimasolevatest töötajate konkurssidest, tulemustest, (5a esindaja Maaris 
Usima). 
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1. Arvamuse andmine kooli sisehindamise korra 
muudatustele   (vajadusel);  

Otsustati: Sisehindamise korra muudatusi hetkel hoolekogu poolt ei ole. 
 

2. Hoolekogu sisend õppekava muutmiseks; 
K.Tiiman tegi ettepaneku sätestada kooli õppekavas kord Stuudiumi täitmise 
kord õpetajate poolt. L.Tiisvelt andis ülevaate – kuna kool taotleb määramata 
tähtajaga koolitusluba, on kooli õppekavva teinud omapoolseid muudatusi ka 
Innove, see puudutab peamiselt lihtsustatud õppekava. Konkreetseid 
muudatused tulevad arutusele hoolekogu augustikuu koosolekul.  
  
Otsustati: Kiita heaks ettepanek sätestada kooli õppekavas kord Stuudiumi 
täitmise kord õpetajate poolt. 

3. Hoolekogu sisend kooli arengukava muutmiseks.  
L.Tiisvelt selgitas, et arengukava muudatused on seotud eelmise punkti 
muudatustega, mis tulevad ülevaatamisele agustikuu koosolekul. 
 

4. Meie koolist Viimsi kooli läinud laste hinnete seis 2. trimestril (jooksev 
info laste tulemustest). 
Jaanuariku hoolekogu kooslekul, peale Viimsi kooli läinud laste tulemuste 
tutvustamist lepiti kokku, et vaatame tulemusi ka peale teist trimestrit. Hetkel 
antud kokkuvõtet L. Tiisveltil ei ole, kuna veel ei ole toimunud kohtumist antud 
teemal Viimsi kooli õpetajaga.  A.Kaiv´u ettepanek oli, et peale kohtumist 
saaksid hoolekogu liikmed info meili teel (tabeli analoogselt esimese trimestri 
tulemustele). 
 

5. Kokkuvõtte ümarlauast Fertilitas, kool, vallavalitsus. (V.Keerdo) 
V. Keerdo andis ülevaate kohtumisest kooliõe teenuse teemal. Endiselt ei ole 
koolis kindlat kooliõde Fertilitase poolt, tegeletakse antud inimese leidmisega. 
Kohtumisel lepiti kokku, et augustikuu hoolekogu koosolekul osaleb Fertilitase 
esindaja Ivo Saarna, kes räägib Randvere kooliõenduse töökorralduse 
teemadel. 

6. Tõrvikutega liikumine, lõkke 30.04. (V.Keerdo) 
Tõrvikutega liikumise rongkäik toimub 30.04. kell 21.00. Algab kooli juurest, 
siis mööda Ritsika teed ning lõpeb külaplatsil ühise lõkke süütamisega. 
P.Robas ja V.Keerdo organiseerivad lõkkematerjali ja lõkke ettevalmistuse, 
hoolekogu liikmed saadavad info klassi listidesse. 

7. 6.05. talgud, kuuse istutamine, orienteerumismäng (V.Keerdo, P. Uustal) 
Kuuse istutamine toimub 28.05, kuna siis toimub kuuse transportimine 
Luunjast. Kuusk (6m) istutatakse kooli ees olevasse ringi. Talgud toimuvad 
6.05, vastav info on kooli poolt vanematele saadetud. Iga klass täidab oma ringi 
püsitaimedega, kui mõni klass ei saa osaleda, võib ka hiljem ringi täita. 12.00 
algab orienteerumismäng. Hoolekogu poolt koordineerib üritust P.Uustal. 
Olemas abilised punktidesse, auhinnad, joogid, kavas ka diplom igale lapsele. 
 
 



 
 
 

8. Positiivne märkamine koolis. Kas ja kuidas seda enam ellu viia? (2.b 
Kaidi Hallik) 
Kaidi Hallik tegi ettepaneku arendada igapäevaselt rohkem positiivset 
märkamist koolis, seda nii õpilasselt õpilasele, vanemalt õpetajale jne ehk et 
meie tegevus ja panus, mis me teeme, ei oleks loomulik vaid me oskaks seda 
näha, kiita, tunnustada. Nt ettepanek viia läbi „postiivse märkamise kuu“, kus 
iga laps ütleb oma kaaslastele midagi head iga päev jne. Leelo Tiisvelti sõnul ka 
kool panustab igapäevaselt positiivsesse märkamisse. Kooli sotsiaalpedagoog 
Mari-Liis Mugra hakkab järgmisel aastal esimestes klassides ellu viima projekti 
„Samm-sammult“, lisaks on meil kasutusel ühes klassis  - 1 A-s – VEPA 
programm. Anu Kaiv tegi ettepaneku, et süsteemne programm võiks olla ka 
vanemates klassides, kuna suhtlemis – ja kiusamisproblemid on seal ka olemas. 
 
Otsustati: Antud teemal jätkata koostööd kooli psühholoogi ja 
sotsiaalpedagoogiga. 
 

9. Lahtiste uste päevade kuupäevade fikseerimine (2b. Kaidi Hallik) 
Jätkuvalt on vanematel huvi külastada kooli, eesmärk on positiivne, tutvuda 
koolieluga, laste tegemistega, saada osa laste päevast ja tegemisest, tugevdada 
sidet kooli-kodu vahel. L. Tiisvelti sõnul on kool alati avatud, tuleb vaid 
klassijuhatajaga kokku leppida.  
 
Otsustati: Lisaks sellele, et koolitunde võib külastada kokkuleppel 
klassijuhatajaga, toimub ka avatud uste päev oktoobrikuus. Kuupäevad 
fikseeritakse sügisel, uuel õppeaastal. 
 

10. Stuudiumi täitmine aineõpetajate poolt (5a esindaja Maaris Usima). 
Antud punkt on seotud punktiga nr 2 – hoolekogu liikme poolt on tehtud 
ettepanek sätestada kooli õppekavas kord Stuudiumi täitmise korraga 
õpetajate poolt. 

 
11. Uute töötajate lisandumisel infovahetus hoolekoguga. Jooksev ülevaade 

käimasolevatest töötajate konkurssidest, tulemustest. (5a esindaja 
Maaris Usima). 
Hoolekogu esindaja uute töötajate värbamise komisjonis on Villem Keerdo. L. 
Tiisvelt andis ülevaate, et hetkel konkursid alles käivad, otsitakse logopeedi, 
klassiõpetajaid 4. klassidele, haridusliku erivajadusega õpilaste klassiõpetajat. 
 
Otsustati: Villem Keerdo annab igal hoolekogu koosolekul ülevaate enda tööst 
komisjonis, ka uutest töötajatest, kui neid on kooli lisandunud. 
 
 
 
 
 
 
 



 
12. Jooksvad teemad – L.Tiisvelt edastas info - 10. mail toimub Emadepäeva 

kontsert, kus on avatud ka kohvik. Palun hoolekogu liikmetel edastada 
üleskutse, et vanemad tooks kohvikusse müüa nii magusaid kui soolaseid 
suupisteid, pirukaid jne. Müüjad koolilaste näol on olemas, tulu läheb lava 
ostmise fondi. 
 

13.  Järgmine hoolekogu koosolek on 29. august kell 18.00. 

 

Protokolli koostas: Anu Kaiv 

 
 

 
 

 

 
 




