
 

Randvere Kooli hoolekogu  

 

Randvere Kooli hoolekogu koosoleku protokoll 

Randveres          5.novembril 2020 

 

Algus 18.00 

Lõpp 20.00 

 

Osalesid põhiliikmed : Marju Mik 3. klassid, Reet Aljas 4. klassid, Kristi Kelder Eha 5. klassid, 

Mari -Kätrin Kinks 6. klassid, Aina Saarma eriklassid, Tõnis Mandre eriklassid, Karoli Helia 

Kolk õpetajate esindaja, Marju Aolaid Viimsi Vallavalitsuse esindaja. 

Asendusliikmed: Marit Pilbas 2. klassid, Aivar Ormus 4. klassid, Grethen Teppan 1. klassid, 

Maiu Plumer Viimsi Vallavalitsuse esindaja.  

Leelo Tiisvelt koolijuht 

 

Päevakord: 

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine. 

2. Arvamuse andmine kooli palgakorralduse põhimõtete muudatustele. 

3. Arvamuse andmine kooli 2021. aasta eelarve projekti kohta. 

4. Hoolekogu tegevuskava läbiarutamine. 

5. Jooksvad küsimused. 

 

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine 

Esimehe kandidaatideks esitati: Reet Aljas, Tõnis Mandre ja Marju Mik. 

Salajases hääletamises osales 10 hoolekogu liiget. Esitatud kandidaadid said hääli vastavalt: 

Reet Aljas, 7 häält 

Tõnis Mandre, 2 häält 

Marju Mik, 1 hääl 

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 Tõnis Mandre. Koosoleku juhtimise võttis 

üle hoolekogu esimees Reet Aljas.  

 

2. Arvamuse andmine kooli palgakorralduse põhimõtete muudatustele. 

Leelo Tiisvelt tutvustab muudatusi palgakorralduses seoses eriolukorraga. Kui õpetajad on 

distantsõppe või isolatsiooni tõttu kodukontoris, siis peab klassis lastega olema osaline 

asendaja täiskasvanu näol. Toimib ümberpööratud klassiruum ehk õpetaja kodus ja lapsed 

koolis. Osalisele asendajale makstakse täiendavat töötasu 25% ulatuses. Ettepanek on 

kooskõlastatud ka kooli töötajate üldkoosolekul. 

OTSUSTATI: Hoolekogu kooskõlastas töötasu juhendi koos muudatustega esitatud kujul. 

 

3. Arvamuse andmine kooli 2021. aasta eelarve projekti kohta 

Leelo Tiisvelt tutvustas eelarve projekti olulisemaid punkte. Eelarveprojekt on edastatud 

koolipidajale. Eelarve suurus on ette antud. Kooli poolne soov on suurendada IT vahendite ja 

palgafondi osa.  



 

Abivallavanema kommentaar: Vallavalitsuses hetkel menetlus pooleli. Eelarve on samas 

suurusjärgus eelmise perioodiga. Randvere kool on lähteülesandega hästi hakkama saanud. 

Eelarvest ei jäeta välja vajalikke asju. Muudatused arutatakse läbi koolijuhiga. Tagasisidet 

antakse ka Noorsoo-ja Hariduskomisjonis, 9. novembril. Kui selgub rajatava ujulabloki 

ehitushanke tulemus, siis täpsustuvad ka eelarveread. 

Hoolekogu võttis info teadmiseks ning  

OTSUSTAS: nõustuda kooli 2021 aasta eelarve projektiga esitatud kujul. 

 

4. Hoolekogu tegevuskava läbiarutamine 

Eelnõude projektid, millele hoolekogu peab arvamust andma, tulevad kooli juhtkonna poolt. 

Hoolekogu kokkusaamisi on planeeritud vähemalt 3, vajadusel rohkem. Esialgne plaan on 

kohtuda korra kvartalis. Koosolekute toimumisest teavitatakse vähemalt 2 nädalat ette. See 

annab võimaluse Vanematekogul koguneda enne hoolekogu koosolekut. Tegevuskava täieneb 

jooksvalt. 

Ettepanek liita Vanematekogu, hoolekogu ning  hoolekogu asendusliikmed ühisesse e-postide 

nimistusse, et tagada igakülgne info liikumine.  

 

5. Jooksvad küsimused 

 Kas asendusliige võib osaleda hoolekogu koosolekul, kui põhiliige on kohal? 

Jah võib osaleda, kuid hääletada ei saa. Kui põhiliige ei saa koosolekust osa võtta, siis peab ta 

sellest teatama esimehele ning korraldama asendusliikme osalemise. 

 Pikapäeva rühma kestvuse arutelu. 

Kooli seisukoht on, et tava lastele ei peaks täiendavat teenust pakkuma. Eelarvelised vahendid 

on piiratud. Tekib küsimus, kas pikapäeva rühma pakkumine on haridus- või sotsiaalteenus. 

Kes peaks maksma teenuse eest? nt. Tallinnas on teenus lapsevanemale tasuline. Ettepanek 

Vallavalitsusele pikapäeva rühma teenuse pakkumiseks läbi Noortekeskuse. 

 Bussiühenduse küsimused ja laste liikumine Tallinna, Muuga ja Laiaküla suunas. Uue 

transpordiküsitluse korraldamine tulevikus.  

 Kas oleks võimalik kooli sisse pääseda enne kella 8.00? 

Kool on piisavalt lahti. Optimaalne aeg administraatori kohalolekuks 8.00-16.00. 

Administraator suunab hommikul õpilasi kasutama käte desovahendit. Kool peab olema 

ettevaatlik arvestades üldist epidemioloogilist olukorda riigis. 

 Info logopeedi teenuse kohta.  

Kõik tavaklasside lapsed on kaardistatud. Õpetajaid on nõustatud, kuidas lapsi toetada. 

Vajadusel on tehtud individuaalsed õppekavad. Logopeed tegeleb lastega 1 kord nädalas, 8 

tundi koolis kohapeal. Tegeleb peamiselt kõnepuuetega ning Rajaleidja soovitustega. Lisaks 

tegeleb lastega eripedagoog. Logopeedi info ja kontaktid lisatakse kooli kodulehele. Eelneva 

kokkuleppe korral on vanemal võimalus pöörduda logopeedi poole. 

  Kooli juurdeehituse kohta info saamine. Mis etapis on?  

Vallavalitsuse esindaja abivallavanem Marju Aolaid teavitab, et hetkel on välja kuulutatud 

ehitushange. Tulemused selguvad kahe nädala jooksul. Esimeses etapis valmib ujula ja 

hariduslike erivajadustega õpilaste blokk.  

Ettepanek kutsuda vallavalitsuse esindaja rääkima kooli juurdeehitusest  Vanematekogu 

koosolekule. 

 

 

Koosoleku juhataja:   

Päevakorrapunkt 1 : Leelo Tiisvelt    Protokollija:   

Päevakorrapunkt 2- 5 Reet Aljas     Marju Mik  

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 


