
 

 
 

Randvere Kooli hoolekogu koosoleku protokoll 
 

 

Randveres       5. veebruaril 2020 

Algus 18.00 

Lõpp 19.45 

 

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

Kaiv (5. klassid), Marko Laving (4. klassid), Ene Smorodina (väikeklassid), Mare Müürsepp 

(tavaklasside õpetajad), Edward Ekker (väikeklassid), Margit Šein (väikeklasside õpetajad), Aivar 

Ormus (3. klassid), Leelo Tiisvelt, Ermo Mäeots, Priit Robas. 

 Päevakord:  

1. Arvamuse andmine kooli palgakorralduse põhimõtetele 

2. Arvamuse andmine kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja 

kasvatusala töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise 

korrale 

3. Koolivorm 

4. Riiklik järelevalvemenetlus – informeerimine. 

5. Jooksvad küsimused 

 

1. Arvamuse andmine kooli palgakorralduse põhimõtetele 

Leelo Tiisvelt tutvustab dokumenti ja sellesse sisseviidud muudatusi. Küsimus vallavalitsuse 

esindajale: kuidas tuleks tasustada asendustunde. Ermo Mäeots: Jään vastuse võlgu, selgitan välja. 

Hoolekogu seisukoht: koolipidaja selgitab asendustasuga seotud probleemi. Hoolekogu nõustub 

töötasu juhendiga esitatud kujul koos tehtud muudatustega. 

2. Arvamuse andmine  kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja 

kasvatusala töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise 

korrale 

Leelo Tiisvelt tutvustab konkursi läbiviimise korda.  

OTSUSTATI: Nõustuda kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja 

kasvatusala töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korraga 

esitatud kujul.  

 



 

3. Koolivorm 

Hoolekogu liikmed on tegelnud küsimusega, milliseid uusi esemeid võiks pakkuda Randvere kooli 

vormi osadena. Kuna üks asjaosalisi seekord puudub siis kooskõlastatakse uued tooted meili teel ja 

tegeletakse uute toodete nomenklatuuri lisamisega edasi. Eesmärk on uued tooted lisada järgmise 

õppeaasta eel tellitavate nimekirja.  

 

 

4. Riiklik järelevalvemenetlus .  

Koolijuht teavitab hoolekogu koolis läbiviidavast riiklikust järelevalve menetlusest. 

Järelevalve toimub koolis  Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 16.01.2020 

käskkirjaga nr 1.1-3/20/12 on algatatud järelevalve Randvere Koolis. Koolil on tähtajaline 

koolitusluba, mis kehtib kuni 31.08.2022. Tähtajalise koolitusloa kehtivuse jooksul viiakse 

läbi korraline järelevalve kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle. 31.01.2020 seisuga on 

koolijuht edastanud nõutud dokumendid. Ajavahemikul 02.–04.03.2020 toimuvad kooli 

pidaja esindaja(te)ga, hoolekogu liikmete, töötajate, õpilaste ja lastevanematega vestlused 

järelevalve läbiviijatega. 

Hoolekogu võtab esitatud informatsiooni teadmiseks. 

 

5. Jooksvad küsimused 

 

5.1.Hoolekogu liikmed tõstatavad küsimuse koolihoone laiendamise praegusest seisust ja 

edasisest arengust. Edward Ekker kõneleb hoolekogu liikmete töögrupi arutelust projekti üle 

Ermo  Mäeots tutvustab projekti edasise arutamise käiku. Juurdeehitusele kavandatud 

eelarve on muutunud, seetõttu taganetakse mõneti esialgsest kavast. Järgmine ehituse 

projekteerija ja arhidektiga kohtumine on 13.02. vallavalitsuses. (kl 9.00)  Hoolekogu 

töögupp osaleb projekti arutelul ja saab seal edastada oma seisukohad. 

5.2.KiVa töörühma kuuluvad hoolekogu liikmed küsivad esialgselt 30. maiks kavandatava 

pereürituse kohta. Leelo Tiisvelt teatab, et selle päeva korraldust arutatakse 11. veebruaril  

üldkoosolekul. Info edaspidi. 

5.3.Aivar Ormus küsib kooliaia arengu ja rahastuse kohta. Ehitustööde korraldus võiks olla 

läbipaistvam, ja kui oodatakse lapsevanemate abi, siis tuleks abi pakkujatega ka sisuliselt 

suhelda ja nende kirjadele vastata. Kui tehti üleskutse lastevanemate üldlistis siis pakutud 

abile vastust ei saadud. Teema edastatakse projekti töögrupile.  



 

5.4.Anu Kaiv rõhutab, et õpetajakandidaatidega toimuvatele vestlustele tuleb kaasata 

hoolekogu liikmeid, selgitatakse, kes oleksid huvitatud osalema. 

Hetkel kinnitatakse konkursi vestlustel osalejateks hoolekogust Reet Aljas ja asendajana 

Anu Kaiv. 

5.5.Viiendate klasside esindaja vahendab lapsevanemate kaudu edastatud probleemist:  õpetaja 

suhtlemisviis. Soovitus suunata küsimus kooli KiVa tiimile ning suhelda otse 

sotsiaalpedagoogiga. Kodulehe kaudu saab teate saata kohe, kui ebakohta märgatakse. 

Antud õpetaja suhtlemisviisile on ka varasemalt tähelepanu juhitud ja ka koolipoolt 

vestlusega reageeritud. 

5.6.Küsimus hoolekogult vallavalitsuse esindajale: kuidas tegeldakse logopeedi ametikoha 

täitmisega? Ermo Mäeots: otsitakse lahendust, analüüsitakse spetsialistide tegelikku 

rakendust (vajalik kaardistus millist abi üldse koolide logopeedid täna osutavad) . Leelo 

Tiisvelt: praegu hindavad psühholoog ja HEV koordinaator, kellele konkreetselt logopeedi 

abi on vaja. Leitud on ka ajutine võimalus teenuse sisseostmiseks turuhinnaga esmase 

hindamise ja kõige suuremat abi vajavatele lastele teenuse pakkumiseks.  

 

 Protokollija:       Koosoleku juhataja: 

Mare Müürsepp      Reet Aljas 

/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 

    


