
 

Randvere Kooli hoolekogu koosolek 

 

Randvere          29.08.2016 

 

Algus: 18.00 

Lõpp: 20.00 

 

Juhataja: Anu Kaiv 

Protokollija: Kaire Povilaitis 

Osalejad: Mari-Kätrin Kinks (2.B), Helen Vaikre (2.C), Maire Tõnne (3.B), Leonard 

Pikhof (3.C), Anu Kaiv (4.A), Villem Keerdo (4.C), Kristin Tiiman (5.B), Kaire Povilaitis 

(6.A), Kaja Masing (õpetajate esindaja väiksed klassid), Anli Soosaar (õpetajate esindaja 

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

Puudusid: Auris Aume (2.A), ), Mai-Liis Maasar (3.A), Marju Kuuse (4.B), Martti Vaidla 

(5.A), Ivo Saarma (HEV õpilased) 

 

Päevakord: 

1. Hoolekogu uue koosseisu valimine 

2.  Lühikokkuvõte rahulolu-uuringu tulemustest.  

3. Sisehindamisaruande tutvustus.  

4. Õppekava muudatused.  

5. Kodukorra muudatused.  

6. Huviringidest osavõtu planeerimine aasta jooksul. 

7. Koolis kiusamisele ja lastevahelistele probleemidele reageerimine ja tegevused 

lahenduseks. 

 

1. Hoolekogu uue koosseisu valimine. 

14.09.2016. toimuval lastevanemate koosolekul toimub Randvere Kooli hoolekogu uue 

koosseisu valimine. Seoses paljude hoolekogu liikmete mandaadi lõppemisega on vajalik 

läbi viia uued valimised ka klassides. 

Otsustati:  Anu Kaiv teavitab kõiki hoolekogu liikmeid vajadusest edastada igaühel oma 

klassi listidesse teade, kas ta on valmis klassi esindajana  jätkama või mitte ning 

vajadusel teha ettepanek uute kandidaatide esitamiseks.  



 

 

2. Lühikokkuvõte rahulolu-uuringu tulemustest. 

Leelo Tiisvelt andis ülevaate rahulolu-uuringu tulemustest, milles osalesid 2.-6.klasside 

õpilased, koolipersonal ja lapsevanemad. Lapsevanemate osalus uuringus oli väga väike.  

Kõik õpetajad on oma klassi puudutavad tulemused kätte saanud ning nende tulemuste 

põhjal toimuvad õpetajatega juba arenguvestlused. Leelo Tiisvelt tutvustas rahulolu-

uuringu valimit ja teemavaldkondi, mille uurimistulemustel ka pikemalt peatuti. Selgus, 

et valimis osalenud sihtgrupid olid kõrgelt või madalalt hinnanud samu 

valdkonnapunkte. Kõige nõrgema tulemuse ning enim tähelapanu vajavad teemad on 

koostöö ja kommunikatsioon kolleegide ja lapsevanematega, koolikiusamine, 

arusaamine hariduse kvaliteedist. 

Rahulolu-uuringu tulemused on kõigile tutvumiseks üleval ka kooli kodulehel.  

Ettepanekud:  Lisada rahulolu-uuringu õpetajate küsimustikku punkt koolikiusamise 

kohta. 

 

3.  Sisehindamisaruande tutvustus. 

Leelo Tiisvelt tutvustas värskelt valminud sisehindamise aruannet ning selgitas 

põhjalikumalt uute töötajate konkursiga seotud statistikat. Probleem on kvalifitseeritud 

tööjõu leidmisega, kellega saaks sõlmida tähtajatut töölepingut. Kvalifikatsiooni 

nõuetele mittevastavate töötajatega on võimalik sõlmida vaid tähtajaline leping ning 

lepingu lõppedes on kohustuslik korraldada uus konkurss. See loob ebakindla õhkkonna 

nii töötajale kui õpilastele.  Koolis töötavast personalist 41 peavad vastama HTM 

määruses esitatud kvalifikatsiooni nõuetele. Hetkel 9 töötajat ei vasta nendele nõuetele 

ja 8 töötajat on kvalifikatsiooni omandamas.   

Leelo Tiisvelt saadab hoolekogu liikmetele tutvumiseks sisehindamisaruande. 

 

4. Õppekava muudatused. 

Leelo Tiisvelt tutvustas I kooliastme õpetajate poolt esitatud õppekava 

muudatusettepanekut, mille põhjal soovib kool hakata kokkuvõtvat hindamist tegema 2 

korda aastas, senise 3 korra asemel. Muudatusettepanek on ajendatud kokkuvõtva 

hindamise töömahukusest ning liiga lühikesest ajahetkest, mille põhjal õpilasi hinnata. 

Hoolekogu liikmete vahel toimus arutelu ning hääletus antud ettepaneku osas, viia läbi 



 

kokkuvõttev hindamine 2 korda aastas. Hääletuse tulemusena  3 poolt, 6 vastu ning 2 

erapooletut  jäi Hoolekogu antud küsimuses eriarvamusele. 

Ettepanek: Muuta kokkuvõttev hindamine järgmiselt: I kooliaste- 2 korda aastas, II 

kooliaste- 3 korda aastas. 

 

5. Kodukorra muudatused. 

Leelo Tiisvelt tutvustas kooli kodukorra muudatusi. Kodukorda on lisatud selgitused 

koolivormi kandmisest. L.Tiisvelt selgitas ka toitlustamisega seotud võimalikke 

muudatusi, mida hetkel ei ole kodukorda sisse viidud. Kuna õpilaste arv on suurenenud, 

siis on oht, et kõiki õpilasi ei jõuta õigeaegselt söögivahetundide ajal toitlustada. Vajalik 

oleks laudade katmine, kuid toitlustaja nõuab selleks lisaraha ja Viimsi valla poolt 

lisatoetust ei võimaldata. Võimalusel välditakse koolipäeva pikendamist kuna see 

vähendaks ligipääsu huviringidele. 

Otsustati:  Kiita heaks kooli kodukorra muudatused. Teha ettepanek Viimsi vallale 

järgmise aasta eelarves lisaraha leidmiseks Randvere kooli toitlustajale lisatöötaja 

palkamiseks. 

Ettepanek: Koolipersonalil organiseerida logistikat söögiruumis toiduvahetundide ajal.  

 

6. Huviringidest osavõtu planeerimine aasta jooksul. 

Mari-Kätrin Kinks esitas ettepaneku lastevanemate teavitamisest kui õppeaasta jooksul 

huviringides tekib vabu kohti. 

Leelo Tiisvelt selgitas, et tasuta huviringides ei ole osavõtjate ülempiiri. Ülempiir on 

tasulistes ringides ning nende juhendajatega peaks rääkima eraldi. Kuna õppetööga 

seonduva korraldamine on esmatähtis, siis peaks huvitegevusega tegelemine ning 

juhendajatega läbirääkimine toimuma peale õppetöö algust, septembrikuu jooksul. 

 

7. Koolis kiusamisele ja lastevahelistele probleemidele reageerimine ja 

tegevused lahenduseks. 

Anu Kaiv teavitas hoolekogu liikmeid eelmisel õppeaastal toimunud koolikiusamise 

juhtumist, mille  tulemusena pidi õpilane kooli vahetama. Hoolekogu esitas arupärimise 

kooli juhtkonnale, milliseid ennetavaid tegevusi koolis tehakse koolikiusamiste 

ärahoidmiseks. 



 

Leelo Tiisvelt kinnitas, et tegu oli erandliku juhtumiga, millega oli seotud Randvere Kooli 

töötaja. Samuti kinnitas ta, et olukorra lahendamises olid kaasatud kõik osapooled ja 

kooli psühholoog ning kuigi lahendus ei olnud parim, oli see osapooli rahuldav 

kokkulepe. Privaatsuse säilitamise vajaduse tõttu ei olnud võimalik kõiki juhtumi detaile 

käsitleda. 

Toimus elav arutelu hoolekogu liikmete vahel. Lastevanematelt on tulnud tagasisidet, et 

lapsevanemad ja õpetaja on pöördunud kooli psühholoogi poole, kuid nende 

abipalvetele pole reageeritud. Leelo Tiisvelt kinnitas, et see väide ei ole tõene.  

Lapsevanematel on tekkinud mulje, et õpetajatel ei ole piisavaid oskusi ennetavaks 

tegevuseks. Leelo Tiisvelt teavitas, et kool on liitunud VEPA programmiga ning kooli 

HEV õpilaste õppe koordineerija on samm-sammult projekti ametlik koolitaja, seetõttu 

on tal võimalus koolis vastavat metoodikat rakendada. Probleemidega tegelemine algab 

eelkõige õpetaja pöördumisest.  Hetkel on tööle võetud HEV õpilaste õppe koordineerija, 

kes on taustalt sotsiaalpedagoog ja on valmis tegema koolis ka sotsiaalpedagoogilist 

tööd. Lisaks on suurtel klassidel 0,5 töökoormusega ning väikestel klassidel 0,6 

töökoormusega psühholoog. Hoolekogu arvates ei ole see piisav. 

Ettepanek:  Panna rõhku tegevuskavale, kuidas läbi viia ennetavaid tegevusi 

koolikiusamiste ärahoidmiseks. Julgustada õpetajaid läbi viima suhtemänge. Kooli 

psühholoogil tegeleda rohkem kõigi osapoolte vahelise selgitustööga. 

 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub: 

26.septembril  kell 18.00 

 

 

Protokollija: Kaire Povilaitis 


