
 

 

Randvere Kooli hoolekogu koosoleku protokoll 

Randveres       17. oktoobril 2019 

Algus 18.00 

Lõpp 20.10 

 

Osalejad: Anna Gretšenko (1. klassid), Marju Mik (2. klassid), Reet Aljas (3. klassid), Anu 

Kaiv (5. klassid), Liina Savolainen (6. klassid), Mare Müürsepp (tavaklasside õpetajad), Aina 

Saarma, Edward Ekker (väikeste klasside esindaja), Margit Šein (eriklasside õpetajad), Aivar 

Ormus (3 kl asendusliige), Leelo Tiisvelt. 

 Päevakord:  

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine 

2. Hoolekogu tööplaani kinnitamine 

3. Kooli õe aruanne 2019/20 õppeaasta tegevustest 

4. Kooli töötajate hinnang 2018-19. õppeaastale (sisehindamise kokkuvõte) 

5. Kogukondlikud sündmused 2019/20 õppeaastal. 

6. Jooksvad küsimused 

 

 

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine 

Esimehe kandidaatideks esitati : Anu Kaiv, Reet Aljas ja Liina Savolainen. 

Salajases hääletamises osales 9 hoolekogu liiget. Esitatud kanditaadid said hääli vastavalt: 

Reet Aljas, 7 häält 

Anu Kaiv , 2 häält 

Liina Savolainen,  0 häält 

Enim hääli saanud kandidaat valiti esimeheks, teise hääletulemuse saaja aseesimeheks. 

Otsustati: Arvestades kooli hoolekogu esimehe valimise tulemusi nimetati kooli hoolekogu 

esimeheks Reet Aljas ja aseesimeheks Anu Kaiv.  

Koosoleku juhtimise võttis üle hoolekogu esimees Reet Aljas.  

2. Hoolekogu tööplaani kinnitamine  

Leelo Tiisvelt tutvustas tööplaani.  

2019-20 õppeaasta 

Kuupäev Teemad 



Oktoober  Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine 

  Hoolekogu tööplaani kinnitamine 

  Kooli õe aruanne 2018-19. õppeaasta tegevustest 

  Sisehindamise kokkuvõte 

  Kogukondlikud sündmused 2019-20. õppeaastal 

November  Arvamuse andmine kooli 2020. aasta eelarveprojekti kohta 

  Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatustele (PGS § 58) 

  Arvamuse andmine kooli vastuvõtu tingimuste ja korra muudatustele 

(vajadusel) 

Veebruar  Arvamuse andmine kooli palgakorralduse põhimõtete kohta 

  Kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja 

kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava 

konkursi läbiviimise korra muutmine (vajadusel) 

Juuni  Arvamuse andmine arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korra 

muudatuste kohta (vajadusel) 

  Hinnangu andmine huvitegevuse ning pikapäevarühmade vajaduse ja 

töökorralduse kohta. 

August  Arvamuse andmine kooli õppekava muudatustele 

  Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatustele 

  Kokkuvõte hoolekogu tegevusest 2019-20. õppeaastal. 

 

Otsustati: kinnitada hoolekogu tööplaan esitatud kujul .  

3. Kooli õe aruanne 2019/20 õppeaasta tegevustest.  

Kooli õde Anna Torim andis ülevaate eelmisel õppeaastal tehtud tööst. Ta on pidanud 31 

ennetavad loengut esmaabi ja hügieeni teemadel. Toimus õppus kuuendatele klassidele „Minu 

käed päästavad elu“. Kiirabiarst tegi narkootikumide teemalise koolituse. Immuniseerimine 

kulgeb hästi. Õde kiidab arvutiprogrammi, mille abil saab ta saata teateid digilukku. Õde 

ootab ettepanekuid ka lapsevanematele koolituste korraldamiseks. 

Hoolekogu kuulas aruande ära. Hoolekogu toetab mõtet lapsevanemate koolitamisest, näiteks 

teemadel nagu narkomaania ja esmaabi. 

4. Kooli töötajate hinnang 2018/2019 õppeaastale (sisehindamise kokkuvõte) 

Leelo Tiisvelt tutvustas sisehindamise kokkuvõtet; kooli töötajad on analüüsinud kooli 

eesmärkide täitmist. Esineja osutab eesmärkidele, mille puhul on vähem edu märgatud, ja mis 



seetõttu on käesoleva aasta tegevustes esiplaanile seatud. Need on kommunikatsiooni 

tõhustamine, koostöö kogukonnaga ja õpilaste enesemääratlus. Toimus arutelu.  

Hoolekogu võtab sisehindamise tulemused teadmiseks. Hoolekogu liikmed tõstatasid 

sallivuse teema – miks on õpetajad seda eesmärki suhteliselt madalalt saavutatuks hinnanud. 

5. Kogukondlikud sündmused 2019/2020 õppeaastal 

Leelo Tiisvelt tutvustas koolis moodustatud arendusmeeskondi: ettevõtlik kool, roheline kool, 

tervisenõukogu, kooliaed, KiVa, kultuurikoda. Lapsevanemaid kutsutakse 

arendusmeeskondadega liituma. Hoolekogu liikmed väljendavad oma valmisolekut liituda – 

Reet Aljas KiVa, Anu Kaiv ja Marju Mik – kultuurikoda, Liina Savolainen – kooliaed, Anna 

Gretšenko, Aina Saarma – tervisenõukogu ja roheline kool, Edward Ekker – ettevõtlik kool. 

Ettepanek – teave arendusmeeskondade kohta tuleks panna kooli kodulehele, nende missioon 

ja kontaktisikud. Koolijuht: meeskonnad esitavad oma tegevusplaani ja juhikandidaadi 1. 

novembriks. 

Leelo Tiisvelt tutvustas kavandatud üritusi: 5. novembril kogukonnapäev; 21. novembril kell 

17.30 loeng „Miks lapsed käituvad nii, nagu nad käituvad“; 5. detsembril jõululaat kell 18.00; 

20. veebruaril EV aktus; 30. aprillil volbriöö (ühendatult kooli 7 aastapäevaga); 28. mai – 

ball. 

Hoolekogu võtab ettepanekud teadmiseks ja teevad omapoolseid ettepanekuid teabe 

levitamiseks. 

6. Jooksvad küsimused 

Hoolekogu liikmed tõstatavad küsimuse koolihoone laiendamisest. Tehakse ettepanek kutsuda 

vallavalitsuse esindajad kohtuma hoolekogu ja lapsevanematega, et asjakohast teavet saada 

kooliarenduse kohta.   

 Protokollija:       Koosoleku juhataja: 

Mare Müürsepp      Reet Aljas 

/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 

 


