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Protokollija: Maida Insler 

Osalejad: 

Osalejad: Rando Siimon (2.A), Peeter Uustal (2.C), Kaidi Hallik (3.B asendusliige), Maida Insler (4.A), Anu 

Kaiv (5.A), Villem Keerdo (5.C), Kristin Tiiman (6.B), Liina Savolainen (4.B asendusliige), Helen Vaikre 

(3.C), Merilin Kõre (õpetajate esindaja-suured klassid), Leelo Tiisvelt (kooli direktor), Janek Murakas 

(Viimsi Vallavalitsus), Priit Robas (Viimsi Vallavolikogu), Anneli Ojala-Petrenko( Fertilitas) 

 

Puudujad: Bianka Engel (2.B) Mari-Kätrin Kinks (3.B), Maarit Mürk (väikesed klassid), Mari-Liis Mugra 

(õpetajate esindaja-väikesed klassid), Leonard Pikhof (4.B), Otto Riisenberg (5.B), Maaris Usima (6.A), 

Auris Aume (3.A), Maire Tõnne (4.B). 

  

Päevakord: 

1. Hoolekogu esimehe tagasiastumine. 

2. Fertilitas AS esindaja Ivo Saarma - kooliõenduse töökorraldus Randvere koolis (Villem 

Keerdo). 

3. Ülevaade uue personali lisandumisest ja konkurssidest (vt, eelmise koosoleku protokolli punkt 

nr 11, Villem Keerdo, Leelo Tiisvelt). 

4. Ülevaade tasemetööde tulemustest (L.Tiisvelt). 

5. Arvamuse andmine kooli õppekava muudatustele; 

6. Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatustele; 

7. Kooli spordiplatside inventari olukord, kuidas hoida (korvpalli plats)asju korras, kuna on 

lõhutud korvpalli postid (V. Keerdo) 

 

1. Hoolekogu esimehe tagasiastumine. 

Hoolekogu senine esimees Anu Kaiv astus tagasi isiklikel põhjustel. Käesoleva koosoleku juhatamise 

võttis üle aseesimees Villem Keerdo. 



 

 

2. Kooliõenduse töökorraldus Randvere koolis 

Fertilitas AS esindaja Ivo Saarma selgitas, millised on Haigekassaga kehtiva lepingu alusel kooli 

tervishoiuõe ülesanded. Nendeks on esmajoones laste arengu jälgimine, vaktsineerimisplaani 

elluviimine ning üldine tervishoiualane nõustamine. Esmaabi andmine kui selline ei ole kooli 

tervishoiuõe esmane ülesanne. Oluliste tervisehädade korral tuleks pöörduda perearsti poole. Kooli 

tervishoiuõde teeb koostööd kooliga, kuid ei allu kooli juhtkonnale.  

Ennast tutvustas Fertilitas AS'i uus äsja ametisse astunud õenduse juht, kelle ülesanne on 

kooliõenduse korraldus Viimis, sh. Randvere Koolis. Lisaks kooli külastusele iga 3 kuu tagant aitab 

kooliõenduse juht korraldada tervisealaseid harivaid üritusi Randvere Koolis. 

Koos Hr. Saarmaga nenditi, et eesmärgiks peaks olema kooliõenduse tugevtatud süsteem Randveres, 

kuna lisaks tavalastele õpivad siin erivajadusega lapsed. 

 

3. Ülevaade uue personali lisandumisest ja konkurssidest (Villem Keerdo, Leelo Tiisvelt). 

Leelo Tiisvelt tegi ülevaate uue personali lisandumisest. Kokku tuli uueks õppeaastaks juurde 10 uut 

töötajat, kellest 3 on kvalifitseeritud õpetajad, 2 abiõpetajad ( kvalifikatsiooninõue puudub), 3 on 

omandamas magistrikraadi ( nendega sõlmitud aastane leping) ning 2 väiksema koormusega 

keeleõpetajad Viimsi Koolist. 

Keeleõppe korraldust teises kooliastmes selgitas õppejuht Siiri Alamaa: õpitakse väiksemates 

gruppides, kus kahe paralleelklassi peale on kolm rühma ja kolme paralleelklassi puhul neli 

keelerühma. 

Ühtlasi lepiti kokku, et personali värbamise konkursside korral edastab see hoolekogu liige, kes on 

valitud osalemaks konkurssidel hoolekogu esindajana, info hoolekogule, kui ta osaleda ei saa, et 

osaleda saaks asendusliige.  

 

4. Ülevaade tasemetööde tulemustest (Siiri Alamaa). 

Tasemetööd toimusid 3.ndates ja 6.ndates klassides. 

6. klass tegi kohustusliku tasemetöö eesti keeles. Valimis oli10 õpilast, mis moodustas 45 % kogu 

õpilaste arvust. Randvere kooli õpilaste keskmine tulemus oli 84,3 %, võrdluseks Eesti keskmine 

82,1%. 

Lisaks tehti vabatahtlikult tasemetöö matemaatikas (Randvere Kooli keskmine 62,4 % - Eesti 

keskmine 62,8%. ) ning ajaloos ja ühiskonnaõpetuses ( Randvere Kooli keskmine 77,9%- Eesti 

keskmine 75,1%). 

3. klass tegi kohustusliku tasemetöö matemaatikas, kus valim moodustus 30 õpilasest (62 % õpilaste 

koguarvust). Tulemused Innovest saabuvad novembris 2017. Lapsed analüüsisid juba kevadel tehtud 

tööd oma õpetajatega läbi. 



 

Klassiesindajad nentisid, et tulemuste edastamine vanematele võiks tulevikus olla selgem. Samuti 

nenditi ühiselt, et etteantud aja peale kontrolltöö tegemine võib olla lastele mitte harjumuspärane ja 

seepärast võiks seda rohkem harjutada. 

 

5. Arvamuse andmine kooli õppekava muudatustele; 

Leelo Tiisvelt selgitas, et õppekava vaadati üle hulga ekspertide poolt ning seda täiendati koos 

personaliga juunis. 

 Järelvastamise plaan ja kord - õpilased saavad alla 50%-seid tulemusi parandada enne 

trimestri lõppu. Järelvastamise kord ja plaan koostöös õpetajaga. 

 Kokkuvõttev hindamine – 1. klassi puhul kahel korral aastas, 2-3 ja teises kooliastmes kolm 

korda aastas 

 Käitumine ja hoolsus – võetakse kasutusele sümbolid 

 Hindamismaatriks – 100% ning üle selle loetakse õpitulemuse ületamiseks. 

 

Otsustati: Õppekava muutused vastu võtta. 

 

6. Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatustele; 

Seoses 50 uue lapse lisandumisega paigutatakse sööklasse ajutised lisalauad. 

 

Täiendused kooli kodukorras: 

 Päevakava välisel ajal peavad lapsed lubama kooli personalil kooli ruumides segamatult oma 

tööd teha 

 Hinde tekkimisel peab õpetaja selle antud kuupäeva alla Stuudiumisse sisse kandma samal 

hinde tekkimise päeval 

 Puudumisest teavitab vanem Stuudiumi kaudu; pikem puudumine perekondlikel põhjustel 

tuleb teatada vähemalt 2 nädalat ette 

 Õpilaste tunnustamine- lisaks juba koduskorras mainitule tunnustatakse edaspidi ka 

silmapaistvate spordisaavutuste eest 

 

Otsustati: Kodukorra muutused vastu võtta. 

 

7. Kooli spordiplatside inventari olukord, kuidas hoida (korvpalli plats)asju korras, kuna on 

lõhutud korvpalli postid (V. Keerdo) 

Leelo Tiisvelt tõi välja, et edaspidi hakkab nii olemas olevat kui uut spordiväljakut haldama Viimsi 

Haldus OÜ. Valla esindaja sõnul sõlmitakse vastav leping lähiajal. 



 

Villem Keerdo tõi välja korvpalliplatsi halva olukorra, kus väravad on osaliselt lõhutud. Ettepanek 

tuletada lastele meelde, et lõhkumise korral fikseerib kõik tegevused videokaamera. Samuti panna 

lastele südamele, et lõhutud inventari märgates tuleks sellest kooli personalile viivitamatult teada 

anda. 

 

Järgmine hoolekogu koosolek on planeeritud novembri algusesse 2017. 

 

 

 

Protokollija:      Koosoleku juhataja: 

Maida Insler      Villem Keerdo 

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 
 
 
 
 

 


