
 

 

 

Randvere Kooli hoolekogu koosoleku protokoll 

 

 

Randveres,                                                                                                   30.01.2019 

Algus: 18:00  

Lõpp: 20:00  

 

Osalejad: Marju Mik (1. klasside esindaja), Marko Laving (3. klasside), Kristi Kelder-Eha (3. klasside 

esindaja asendusliige), Anu Kaiv (4. Klasside esindaja), Villem Keerdo (6. klasside esindaja), Liina 

Savolainen (5. klasside esindaja), Alari Allika (tavaklasside õpetajate esindaja asendusliige), Reet Aljas 

(2. klasside esindaja), Ermo Mäeots (Viimsi Vallavalitsuse esindaja), Irina Gross. 

Puudusid:  

Päevakord:  

1. Arvamuse andmine Randvere Kooli palgakorralduse põhimõtetele. 

2. Arvamuse andmine Randvere kooli põhimääruse muudatustele (täiendatud). 

3. Arvamuse andmine Randvere kooli kodukorra muutmisele (arutelu ohtlikud esemed). 

4. Randvere kooli hädaolukorra plaani sissejuhatav tutvustus. 

5. Jooksvad küsimused: 

- KIVA rakendamise hetkeseisust? 

- 3. C klassi lastevanemate koosolekul tõstatus küsimus – toidupakid, mis peaksid asendama 

koolilõunat. Klassiväljasõidule kaasa saadud toidupakk sisaldas vaid pirni, Corny müslibatooni, isegi 

mitte veepudelit. Ka spordivõistlusele anti kooli poolt kaasa puuvili ja väike müsli. Lastel oli kooli 

tagasi jõudes kõht väga tühi. Kas sellised toidupakid täidavad õpilastele ettenähtud normid? Kas kooli 

tervisenõukogu kiidab heaks sellised toidupakid? 

- Koolirahu küsimus (1. B näitel). 

- Koolipäeva algus. 

- Suusad. 

- Esimene koolipäev 2019/2020 õppeaastal 

- Transpordiküsitluse tulemused 



 

 

1. Arvamuse andmine Randvere Kooli palgakorralduse põhimõtetele. 

Muudeti töötasu maksmise juhendit selliselt, et Vabariigi Valitsuse või Viimsi vallavalitsuse poolt 

muudetud töötasu suuruse korral poleks vaja juhendit uuesti muuta. Koolil on õigus ise määrata 

tugiisikuid. Hoolekogul küsimus ei tekkinud. 

 

Otsustati: Kiita heaks Randvere kooli töötasu maksmise juhend esitatud kujul. 

 

2. Arvamuse andmine Randvere kooli põhimääruse muudatustele (täiendatud). 

Hoolekogul küsimusi ega ettepanekuid ei ole. 

Otsustati: Kiita heaks Randvere kooli põhimäärus esitatud kujul. 

 

3.  Arvamuse andmine Randvere kooli kodukorra muutmisele (arutelu ohtlikud esemed). 

Taastati kellaaeg (14:30), mis ajani pole lubatud kasutada mobiiltelefone ja muid IK seadmeid. 

Keerukus on ohtliku esemega lapse juhtumi lahendamine.  

Ettepanek hoolekogust, täiustada ESS'i turvaga lepingut selliselt, et turvamehel  

oleks abipolitseiniku staatus ja neil oleks õigus eemaldada ohtlikke esemeid. 

See võetakse kooli poolt arutusele. 

Kaamerate kasutamiseks vahejuhtumite ja eriolukordade lahendamiseks on vaja  

panna kasutuskorda selgitavad infotahvlid kaamerate alla. 

 

Otsustati: Kiita heaks Randvere kooli kodukord esitatud kujul.  

 

4. Randvere kooli hädaolukorra plaani sissejuhatav tutvustus 

Kevadel viiakse läbi evakuatsiooni õppus vahetunnis, lisaks äkkrünnaku õppus.  

Ettepanek hoolekogu liikmelt M.Lavingult , et kasutada evakuatsiooniplaaniks punaseid kaustu ning 

jälgida, et tabelid ja nimekirjad (oluline info) oleks vormistatud ühel lehel.  

Otsustati: Kiita heaks Randvere kooli hädaolukorra plaan esitatud kujul arvestades tehtud 

ettepanekutega. 

 

5. Jooksvad küsimused 



 

 - 

KIVA tagasiside. Alari Allika – KIVA meeskonna liige. 

Kooli KIVA tugimeeskond tegeleb järjepidevalt juhtumitega, mida ei ole õnneks palju. Tuleb teha 

selgitustööd, et konfliktid, mida ikka tekib, ei ole kiusamine. Kui lastel või lapsevanematel on kahtlus, 

et info mõne juhtumi kohta ei ole jõudnud tugimeeskonnagi, siis tuleks kindlasti info edastada. 

Tugimeeskond saab kokku kord kuus, toimuvad nõustamised. Töökeskkonna stressitaseme 

hindamine (psühhosotsiaalne keskkond) toob välja järgmised punktid:  

- õpilased ja lapsevanemad ei ole stressi allikad, vaid osa tööst. Kuid kolleegid võivad olla. 

- Õpetaja peab teadma, mida ta tegema tuleb, aga ei pea oskama hinnata, kellega  

koos ta seda tegema hakkab. 

Kõige olulisem on märkamine ja info edastamine.  

- Toidupakid 

Kuna vallal on toitlustuse pakkujaga ajutine leping, mis tuli kiiremas korras kooliaasta algul sõlmida, 

et lapsed saaksid jätkuvalt koolis toitlustatud, siis on see teema jäänud täpsemalt reguleerimata. Uues 

hankes on aga täpsemalt kirjas, millised on nõudmised toidupakkidele, mis antakse kaasa õpilastele, 

kes lõunasöögi ajal klassi väljasõitudel/võistlustel viibivad. Koolipoolne palve on, et lapsevanemad 

paneksid sellisel puhul ise lapsele toidupaki ja joogi kaasa 

 

 - Koolirahu (1. B näide) 

1. B klassi õpetaja lahkub töölt, tegemist on kahetsusväärse juhtumiga just laste suhtes. 

Lapsevanemad on mures ja küsivad, kas on võimalusi selliseid olukordi ennetada, et see ei tuleks 

üllatusena: 

- individuaalne nõustamine, coaching? Kahjuks ei ole koolil piisavalt rahalisi ressursse seda pakkuda. 

- võimaldada väljastpoolt nõustamist. Vald uurib võimalusi projektiraha kaasamiseks (SA Innove). 

- õpetajate omavahelist tuge oleks rohkem vaja, ühtsuse loomist,  

- koolil kaardistada õpetajate vajadused ja hinnata psühhosotsiaalset keskkonda ning vastavalt 

tulemustele tegutseda. 

- õpetaja arenguvestlus koos mõningaste kohustuslike küsimuste ja teemadega. 

- võimaldada õpetajatele paremad sportimisvõimalused/soodustused. Hetkel vallal selleks raha ei ole. 

- Suusad. 

Koolil on 29 paari suuski. Suuskade koolis hoidmine on korrastatud. Kooli juures on suusarada, mida 

pidevalt ka hooldatakse. 



 

 

- Koolipäeva algus 

Hetkel on eelnõu staadiumis, et koolipäev algaks kell 9:00. Siiski jääb koolile ja hoolekogule õigus 

koolipäeva algus ise otsustada. 

- Esimene koolipäev 2019/2020 õppeaastal. 

Kuna 1. september on pühapäev, siis uurida, milline on lastevanemate arvamus seoses esimese 

koolipäevaga- kas see võiks olla pühapäev või oleks eraldi 1. ja 6. klassid 1. septembril (pühapäeval – 

tegemist teadmistepäevaga ja 1. klassile kindlasti erilisem päev kui teistele. Puudutab see siis ka 6. 

klasse- praeguseid 5. klasse-, sest nemad saadavad 1. klassi lapsed aktusele) ja teistel klassidel 

esimene koolipäev 2. septembril. Soovitus klasside esindajatel/asendusliikmetel teha oma klassis 

küsitlus või järele pärimine. 

- Transpordiküsitluse tulemused 

Randvere Kooli hoolekogu poolt viidi novembris 2018 läbi ankeetküsitlus seoses Randvere küla 

transpordiühendusega. Küsitluse tulemusel moodustus tabelitäis ettepanekuid (70 tk) mis said koos 

kaaskirjaga Viimsi Vallavalitsusele edastatud.  Hoolekogu esinaine Reet Aljas saatis valla transpordi 

vanemspetsialisti vastuse 5. veebruaril kõigile lastevanematele Stuudiumisse. Vajadusel võetakse 

teema taas päevakorda. 

- Muud 

Hoolekogu koosoleku protokolli mustand saadetakse enne kinnitamist hoolekogule tutvumiseks.  

Hoolekogu suhtlus jääb siiski emaili teel, sest koolivälistel esindajatel (vallavalituse ja vallavolikogu) 

puudub ligipääs Stuudiumisse. Hoolekogu täheldas ka, et vallavolikogu esindaja ei ole hoolekogu 

koosolekutel osalenud, kuid võiks seda ikkagi teha.  

 

 

 

Protokollija:        Koosoleku juhataja: 

Liina Savolainen       Reet Aljas 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 


