
 

 

Randvere Kooli hoolekogu koosolek 28.11.2019  

Algus kell 18:00, lõpp 20.00 

Osalejad: Reet Aljas (esimees, 3. klassid),   Liina Savolainen (6. klassid), Ene Smorodina 

(väikeste klasside esindaja), Anu Kaiv (5. klassid), Ermo Mäeots (Viimsi vald), Anna 

Gretšenko (1.klassid), Marju Mik (2.klassid), Leelo Tiisvelt (koolijut), Priit Robas (volikogu 

esindaja), Margit Šein (eriklasside õpetajad), Mare Müürsepp (tavaklasside õpetajad). 

 

1. Arvamuse andmine Randvere Kooli 2020 eelarve projektile 

- Eelarvega on kõik korras ja ülekulutusi ei ole.  

- Raske on jälgida reaalset seisu sest kulu läheb maha kohe kui arve tuleb (mitte siis 

kui on maksetähtaeg). Seega märtsis saab teada, kas tuldi eelarvega välja või mitte. 

- Õppevahendite all on suur ülekulu sest sinna alla lähevad ka paljud muud kulud 

nagu asendusõpetajate töötasu, bussi transport ujuma jne. 

- 1,1 miljonit on lisatud põhvarasse seoses uue ehitusega. 

- Palgakasvuks on arvestatud 5%. 

- Majandamiskulusid suurendati, kuid seda hetkel kommenteerida ei oska. 

- IT klutusi ainsana vähendati.  

Hoolekogu on eelarvega tutvunud, lisaküsimusi ei ole. 

OTSUSTATI: nõustuda Randvere Kooli 2020 eelarveprojektiga esitatud kujul. 

 

2. Kodukorra muudatused 

Leelo tegi ülevaate kodukorra muudatustest, mis lähtuvad PGS’ist. 

Lisaks tuli aruteluks õpetajate töökorraldus ning puhkepausid. Tervisemeeskond võtab 

korraldada õpetajate puhkusegraafiku tööpäeva jooksul (et kõik õpetajad saaksid võtta 

vajaliku pausi söömiseks ja puhkamiseks). 

Hoolekogu on tutvunud ja muudatustega nõus. 

OTSUSTATI: nõustuda Randvere Kooli kodukorras tehtud muudatustega esitatud 

kujul. 

 

3. Arvamuse andmine kooli vastuvõtu tingimuste ja kora muudatustele 

Hoolekogu otsustas teema päevakorrast maha võtta ning võtta aruteluks kui see teema 

muutub aktuaalseks. 

 

4. Töögrupp seoses kooli juurdeehitusega 

Esimees teeb ettepaneku moodustada hoolekogu töögrupp mis osaleb Randvere Kooli 

juurdeehituse projektis. Ettepanek moodustada komisjon 4 liikmelisena. Oma 

töögrupis osalemise soovi on eelnevalt edastanud Edward Ekker ja Aivar Ormus. 

Kohapeal avaldavad soovi Anu Kaiv ja Ene Smorodina. 



Töögrupp kinnitati koosseisus: Aivar Ormus, Edvard Ekker, Anu Kaiv, Ene 

Smorodina.  

Vallavalitsuse esindaja E.Mäeotsa sõnul toimub esimene koosolek 5.12 kell 16:00 

koolimajas.  

 

5. Saabuvad üritused 

- 5. detsembril kell 18:00 toimub jõululaat (aulas, koridorides ja söökla alal).  

Sel korral otsustati, et külalised võtavad ise nõud kaasa, et vältida ühekordsete nõude 

kasutamist. 

- Kõik klassid tulevad oma asjadega müüma 

- Kool teeb plakati, mida saab jagada 

- Sel aastal 50% tuludest läheb MTÜ Viimsi Invaühingule ja 50% üle otsustab iga 

klass ise. 

Tuli aruteluks, kas tulevikus seda traditsooni jätkata või mitte. Toimus arutelu.  

OTSUSTATI: Teha ettepanek , et järgmisel aastal 50% laada tulust läheb Randvere kooli 

aktuaalsete projektide rahastamiseks ja 50% osas otsustab iga klass ise.   

-  

 

6. Koolivorm 

Otsustati võtta konkreetsed hinnapakkumised erinevatele toodetele ja siis teha valik.  

 

7. Muud küsimused 

a) Esmaspäeval toimunud erakorralise hoolekogu koosoleku teema jätkamine. 

Koolijuht tutvustas kooli tugispetsialistide ja KiVa meeskonna poolt koostatud 

kirja projekti milles teema kontekstis kirjeldatakse kiusamisjuhtumitega tegelemise 

põhimõtteid. Tehti mõned täiendused ning otsustati kiri sellises vormis kõigile 

lastevanematele välja saata. 

 

b) Tõstatus logopeedi küsimus. Kooli logopeed on lapsehoolduspuhkusel ja õpilased, 

kes vajaksid logopeedi tuge, seda hetkel ei saa. Töökuulutus on statsionaarselt 

üleval, kuid logopeedi ei ole õnnestunud leida. Ettepanek on uurida kui palju 

maksaks teenuse ostmine ja kas seda oleks seni kuni logopeed tagasi tuleb, 

võimalik mingis mahus sisseostetud teenusena lahendada. 

 

 

Koosolekut juhatas Reet Aljas 

Protokollis Margit Šein 

 

 

 


