
 

Randvere Kooli hoolekogu  

 
Randvere Kooli Hoolekogu  koosoleku protokoll 
20.01.2021  
Koosolek toimus keskkonnas Google Meets  
Algus kell 18.00  
Lõpp kell 19.35 
 
Osalejad: Loora Riim ja Grethen Teppan (1. klassid), Anna Gretšenko ja Marit Pilbas (2. 
klassid), Marju Mik (3. klassid), Reet Aljas (4. klassid), Kristi Kelder-Eha (5. klassid), Mari-
Kätrin Kinks (6. klassid), Aina Saarna (eriklassid), Karoli Helia Kolk (eriklasside õpetajad), 
Mare Müürsepp (tavaklasside õpetajad), Marju Aolaid ja Maiu Plumer (Viimsi vallavalitsus), 
Leelo Tiisvelt. 
 
Päevakord: 
  

1. Arvamuse andmine: Kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste 
õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava 
konkursi läbiviimise kord. 

  
2. Viimsi valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli direktori vaba 

ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord.  
 

3.  Kooli eneseanalüüsi tutvustus (Hea kooli edendaja tiitel).  
  

4. Muud küsimused 
 

1. Arvamuse andmine: Kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning 
teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks 
korraldatava konkursi läbiviimise kord. 

 
Leelo Tiisvelt tutvustab dokumenti. Hoolekogu arvamus: ollakse nõus olemasoleva korraga. 
Muudatusettepanekuid ei ole. 
Ettepanek: edaspidi võiksid dokumendid juba enne koosolekut hoolekogu liikmetel tutvuda ja 
kommenteerida olla . 

OTSUSTATI: Nõustuda : Randvere Kooli õppealajuhataja, õpetajate, 
tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade 
täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korraga kehtival kujul.  

 
2.  Viimsi valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli direktori vaba 

ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord. 
 
Viimsi Abivallavanem Marju Aolaid tutvustab konkursi korda. Vallavalitsus valmistab ette 
konkursikuulutuse, mis ilmub Õpetajate Lehes, ühes üleriigilises ajalehes, Viimsi Teatajas ja 
tööjõuportaalis. Juhi värbamiseks moodustatakse 5-liikmeline komisjon. Kandidaadid läbivad 
dokumentide vooru ja vestlusvooru. Leelo Tiisvelt on lubanud tegutseda koolijuhina käesoleva 
õppeaasta lõpuni. Konkursikuulutus on kavas avaldada aprillis. Hoolekogu võttis esitatud info 
teadmiseks. 
 

3. Kooli eneseanalüüsi tutvustus (Hea kooli edendaja) 

Leelo Tiisvelt annab ülevaate Hea Kooli programmi tegevusest. Osavõtu idee tuli õpetajalt 
Triin Hallikult, tema ka vedas vastavaid ettevõtmisi koolis. Esmalt tuli koolil koostada 
konkursist osavõtuks kandideerimisavaldus, mis sisaldas enesehinnangut. Korraldati 



 

küsitlusi, sh osales 59 lapsevanemat. Novembris esitatud kooli eneseanalüüsi vaatas läbi 
projektis ettenähtud n-ö kriitiline sõber. Detsembris anti koolile teada, et on omistatud tiitel 
“Hea Kooli edendaja”, see kehtib 3 aastat ja annab õiguse kasutada “Hea Kooli” projekti logo. 
Hea Kooli programmi põhjal analüüsitust on koolipere esile toonud 12 teemat, millega edaspidi 
senisest konkreetsemalt tegelda: hindamissüsteem selgitus, lapsevanemate kaasamine, 
külalisõpetajate rakendamine ka gümnaasiumiõpilaste näol, õpilaskonverentsid, kooli 
sünnipäeva ja teiste traditsiooniliste ürituste sisuline põlistamine, klasside tegevuse 
kajastamine koolimeedias, õpilaste ja õpetajate tunnustamine. 
Hoolekogu võttis info teadmiseks. 
 

4. Muud küsimused 

Kooli vanematekogu on hoolekogule läkitanud rea küsimusi. Vastavad nii koolijuht kui ka 
vallavalitsuse esindaja.  

1. Hoolekogu info liikumine ja olemasolevad listid. 
R. Aljas – hetkel olemas hoolekogu list – mis jääb ametlikuks kanaliks hoolekogu 
põhiliikmete vahel info jagamiseks. Olemas ka vanematekogu list – kuhu kuuluvad kõik 
asendusliikmed – sinna edastatakse info hoolekogu toimumise kohta.  
Põhiliikmete kohustus on edastada info ja dokumendid asendusliikmele kes teada 
vajadusel hoolekogu koosolekul asendab. 
Vajalik info ja dokumentide jõudmine asendusliikmeteni kui peavad asendama.  
 

2. Lapsed (7 klassikomplekti) saadeti 13.01. eneseisolatsiooni peale õpetaja positiivse 
COVID-19 testitulemuse saamist. Paljudel vanematel tekkis küsimus, miks õpetaja 
siiski viibis (ka asümptomaatilisena) veel teisipäeval 12.01. koolis, kui esmaspäeva 
õhtul tema lapsel juba avaldusid sümptomid ja tal oli plaanis minna testima nii ennast 
kui last. Kas sarnases olukorras toimimiseks on koolis olemas juba kokkulepitud 
eeskirjad ja juhised? Et tulevikus minimeerida sarnaste olukordade tekkimist, kas 
õpetajad võiksid testimisele pääsemist oodates anda tunde distantsilt?  
 
L.Tiisvelt: Toimiti teadasaamisel vastavalt korrale. Kahetsusväärne, et haigestus 
õpetaja kes oli kokku puutunud nii paljude klassidega. Koolil ei ole võimalik kontrollida 
kõigi töötajate igapäevast tervist. Igaühel on vastutus. Olemas kokkulepe, et kui ka 
pereliige käib testil- siis jäädakse koju vastuseni. Täiendatud on ka kodulehel olevat 
juhist. Stuudiumis suleti dialoog kuna muutus õpetajat kahjustavaks. 
 

3. Kooli juurde pinklastele kes ootavad enne tunde kooli sisse pääsemist. Ajutiselt kooli 
poolt olemasolevad kuubikud. Lapsevanema omaalgatuse korras rajatud euroalustest 
istumise koht ukse vahetuslähedusse. Kui veel vajadus rohkemate istumiskohtade 
järgi siis hoolekogu teeb üleskutse vanematele.  
 

4. Kooli juurdeehituse täpsustus: vastab Abivallavanem Marju Aolaid – Läbi on viidud 
ehitushange. Hankes osales 8 pakkujat , soodsaim 2,77 milj. Järgmisel nädalal toimuv 
valla volikogu kinnitab Viimsi valla 2021 aasta eelarve ja seejärel on võimalik minna 
lepingusse.  
Ettepanek R.Aljas – kui juurdeehituse protsess on käima läinud siis palume 
Vallavalitsusel koostöös Viimsi Haldusega oma kodulehele online ülevaade protsessist 
(käimasolevatest etappidest ja ajakava). Siis on võimalik lisada Randvere kooli 
kodulehele link, et lastevanematel oleks võimalik olla toimuvaga kursis. 
 

5. Esimesel nädalal peale vaheaega ei toimunud pikapäevarühma 2.-4. klasside lastele, 
toimus vaid 1. klasside lastele ja eriklassidele. Lapsed/pered ebavõrdses olukorras – 
miks nii otsustati?  



 

L.Tiisvelt: Hetkeolukorda arvestades ei tahetud ühte ruumi kokku tuua 2-4 kl lapsi kes 
muidu õpivad kõik eraldi rühmades. I klasside puhul toimub pikapäevarühm oma 
ruumis ja lisakontakte ei ole.  
 

6. Kas PPR vajaduse kohta planeeritakse teha vanemate seas küsitlust? Kui paljudel 
peredel on reaalne vajadus pikapäevarühma teenuse järele, et alla 12-aastased 
lapsed ei oleks ilma täiskasvanute järelvalveta lapsevanemate tööl viibimise ajal. 
Samuti võiks küsitluses olla kajastatud laste kodust kooli ja koolist koju liikumise 
logistilised võimalused ja vajadused – kas valla praegune bussitransport tagab 
vajalikul määral võimalusi laste kodu-kooli vaheliseks liikumiseks. Nt Kelvingi poole ei 
pidavat minema ühtegi otsebussi (M L kommentaar). Lapsed peavad ümber istuma 
Viimsi keskuses, igaüks pole selleks veel valmis. Alternatiiviks koolibuss? 
Vastuseks.  

Kes viib läbi küsitluse? L.Tiisvelt: ettepanek – kuna kool viib läbi regulaarselt küsitlusi 

vanemate seas siis lisadaka  see küsimus järgmisse küsitlusse märtsis.  

A Gretsenko: eelmisel korral lubatud , et kooli infojuht viib läbi küsitluse.  

R.Aljas: Saame hetkel kokku leppida , et küsimus lisatakse järgmisse vanemate 

küsitlusse. 

Vaja on sõnastada küsimus. 

A. Gretsenko: Kui paljud vajavad ja mitmeks tunniks. 

L.Tiisvelt: Kool ju pakub hetkel pikapäevarühma. Küsimus pigem see kui enam ei paku 

kas siis ollakse valmis ja vajatakse (tasulist) teenust. 

A. Gretsenko:Küsimus on peale kl 14.30 – 17.00 

M. Plumer Haridusosakonna juhataja: teistes valla koolides ei ole pikapäevarühma ja 

teemat ei ole tõstatatud. Koolides toimub huvitegevus ja lähedal olemas noortekeskus.  

L.Tiisvelt: Palub sõnastada küsimus ja kool saadab küsitluse laiali.  

G.Teppan: Küsimus tõstatus kuna seadusest tulenevalt ei tohi alla 12 a laps olla üksi 

kodus – paljud vanemad ei saa tagada järelevalvet tööpäeva ajal – seega peaks 

olemas olema võimalus laps kuhugi järelevalve alla jätta. Vajab välja selgitamist kui 

paljud seda teenust vajavad. Siis välja selgitada kes saab osutada ja kui palju maksab. 

L.Tiisvelt : kes peaks osutama? Kas noortekeskus? 

G.Teppan: Noortekeskus oleks alternatiiv- eriti kui ruumid tulevikus kooli juures.  

L.Tiisvelt: Noortekeskus oleks ka juba varem – kohe kui valmib I  etapp kooli 

juurdeehitusest siis vabanevad I korruse erivajadustega õpilaste blokk – kus saaks 

noortekeskus seni tegutseda. Täna kool ju pakub pikapäevarühma teenust edasi.  

Seega küsimus alates 14.30 – 17.00 

M.Aolaid Abivallavanem: Soovib kohe läbi rääkida Randvere Noortekeskusega nende 

valmisolekust  ja võimekusest. Annab tagasisidet kui vastus olemas.  

R.Aljas: Kui same info noortekeskuse valmisolekust siis sõnastame kooskõlastatdes 

küsimused ja edastame koolile. Sejärel kool saadab küsimustiku vanematele. 

G.Teppan: Ka transpordi küsimus tõstatus. Kuna mõni laps tuleb Kelvingist ja ei saa 

Randveresse kooli – buss sõidab läbi Viimsi keskuse ja ümberistumisega. Kas 

võimalus  koolibussiks. Ka koolijärgselt keset päeva. 

L.Tiisvelt: Hev lapsed saavad pikapäevarühmas olla kuni 17.00 ja transporti korraldab 

vald. 

R.Aljas: Hev laste transpordi muutmiseks tuleb ühendust võtta vallavalitsuse 

sotsiaalosakonnaga. Saadame info lapsevanemale. 

 



 

7. Noortekeskus olla suletud alates 23.11. Kas seoses koroona olukorraga või 

tööjõupuudusega? 

Vastus eelneva küsimuse arutelus – tööjõuküsimust  enam ei ole. 
 

8. Logopeedi teenus.  
Kooli kodulehele on lisatud infoks logopeedi e- mail. Logopeed majas vaid ühe päeva 
ja tal koormus täis. E- maili teel saab konsulteerida.  

 
9. Suusavarustuse hoidmine suusakuuris. Kool: hetkel olemas võtmed kõigil õpetajatel + 

administraator. Kuur muidu kinni – vajadusel avatake.  
 

10. Ventilatsioon koolis. Lapsed on teinud tähelepanekuid, et koolis on kogu aeg aknad 
lahti, õhku on vähe. Kas on võimalik esitada viimane ventilatsioonikontrolli aruanne? 
Ventilatsioonikontrolli koolimajas tuleks teha 3-4 korda aastas. Katlamaja on suhteliselt 
lähedal sissetõmbe avausele (Aivar Ormuse kommentaar). Laste riietel on koolisöökla 
lõhn juures (Marit Kolk’i kommentaar).  
 

L.Tiisvelt edastas Viimsi Halduse vastuse: akt lisas 
Andrus Villemson – haldusjuht 
Ventilatsiooni hooldust teostatakse 1x kvartalis ja lisaks aasta hooldus. Kõikide 
agregaatide filtreid vahetatakse 1x aastas.  
Hoolduspäevik asub turvaruumis ja sellega on võimalik soovi korral tutvuda.  
Eelmise aasta detsembris teostati ka ventilatsioonitorustiku puhastus. Akt manuses. 
Aknad ei ole kindlasti avatud õhu puuduse tõttu, vaid Terviseameti nõue on, et 
seoses COVID tuleb ruume tuulutada läbi avatud akende. 
 

11. Kooli toitlustuse tagasiside.  L.Tiisvelt: koolitoidu seire on korraldatud tervisenõukoja 
kaudu – iga kuu üks  liige sööb ja annab hinnangu. Ka klassides klassivanemate kaudu 
uuritakse õpilaste arvamust. Tulemusi jagame hoolekogule.   
 

12. Seoses distantsõppega oli eelmisel aastal probleem. Hetkel paranenud, , et osad ei 
taha videotunde, osad tahavad. Ettepanek on koostada ülesanded vastavalt laste 
võimekusele – 1. VS 6. klass. Ei saa olla kõigile sarnased üldised juhised. Videotunde 
võiks rohkem olla (Anna Gretšenko kommentaar). Ursula Zimmermann selgitas: kui 
muidu on 1 ainetund nädalas, siis peaks videotund toimuma kahel korral kuus. Kui 
ainetund on kõigil nädalapäevadel, siis see näeks ette videotundi 3 korda nädalas, 
mida on päris palju. Ettepanek on teha (ainult kuulamist eeldav) videotund 
maksimaalselt 30 minutit (lapsed ei suuda arvutite taga liiga pikalt keskenduda), 
interaktiivne videotund võib olla ka 45 minutit. 

 
L.Tiisvelt: Kinnitan, et ülesanded antakse.. Nõus, et videotund ei pea kestma 45 min – 
võib ka vähem.  

 
13. Kuidas distantsõppel kehalise kasvatuse tund on lahendatud?  

L.Tiisvelt: Tänaseks juba lahendatud kõikides klassides. 
 

14. Erivajadusega lapsed olid kontaktõppe puhul kehalise kasvatuse tunnis sees, mitte 
ilusa talveilmaga õues – kas selleks oli mingi kindel põhjus? Kas HEV laste kehalise 
tunnid hakkavad olema õues? 
L.Tiisvelt – tänaseks lahendatud. 
 

15. Lapsevanemate poolt tehti ettepanek rajada kooli kõrvale korvpalliplatsile uisuväljak – 
uisuväljak olemas parkimisalal.  



 

 

16. Kas talvine spordipäev Vimkal on plaanis või antud olukorras jääb see ära? 
Kool: hetkel veel planeeritakse arvatavasti märtsis (seoses Covid olukorraga edasi 
lükatud).  
 

17. Uisutunnid Pirital? Vimka juures? Rajataval kooli uisuväljakul? 
Kool: meie kool on valinud talispordi erialaks suusatamise – tunnid toimuvad. 

 
Üldine info: Kooli sünnipäev 25.04 – tegevuste planeerimine käib.   
 
 
 
Koosoleku juhataja:       Protokollija:   
Reet Aljas        Mare Müürsepp  
/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 


