
 

Randvere Kooli hoolekogu  

 

Randvere Kooli Hoolekogu  koosoleku protokoll 

 

Koosolek toimus keskkonnas Google Meets 22.04.2021  

Algus kell 18.00  

Lõpp kell 18.56 

 

Osalejad:  Anna Gretšenko ja Marit Pilbas (2. Klassid, asendusliige), Marju Mik (3 klassid), 

Karin Viikma (3. Klassid asendusliige), Reet Aljas (4. klassid), Kristi Kelder-Eha (5. klassid), 

Mari-Kätrin Kinks (6. klassid), Mare Müürsepp (tavaklasside õpetajad), Priit Robas (Volikogu 

esindaja) , Marju Aolaid (Viimsi Vallavalitsus). 

Kutsutud: Maiu Plumer (Viimsi Vallavalitsus, asendusliige), koolijuht Leelo Tiisvelt, kooli 

kommunikatsiooni-ja huvijuht Liina Savolainen. 

 

Päevakord: 

  

1.    Distantsõppe korraldamisest – küsitluste kokkuvõte.  

  

2.    Kooli personali ja kooli direktori konkursikomisjoni liikme määramine.  

 

3.    Kooli juurdeehituse hetkeseisust 

  

4.     Muud küsimused 

 

1. Distantsõppe korraldamisest – küsitluste kokkuvõte 

 

Liina Savolainen teeb ülevaate 4.-6. klassi õpilastele ja kooli lapsevanematele tehtud küsitluste 

vastustest. 

Küsimustele vastas 100 õpilast 195st ehk 51% valimist. Kõige aktiivsemad vastajad oli 4.b 

klassist. 

VANEMATE TAGASISIDE 

Küsitlus distantsõppe kohta oli üleval 1.-18. aprillini.  

Vastas 62 vanemat ehk tagasisidet saime 17% perelt. Kõige aktiivsemad oli 1. B vanemad, 

kellest pooled küsitlusele vastasid.  

Kokkuvõte küsitlustest protokolli lisas. 

2. Kooli personali  ja direktori konkursikomisjoni liikme määramine 

Hoolekogu esindaja peaks osa võtma kahest konkursikomisjonist: kooli personali ja direktori 

valimise puhul. Mõlema komijoni liikme osas paluti oma kandidatuuri esitada vabatahtlikel 

kes on valmis osalema.  

2.1. Personali konkursikomisjonis on valmis osalema Mari-Kätrin Kinks. Koosolekul 

osalejad on liikme kandidatuuriga nõus 

OTSUSTATI: Määrata kooli personali konkursikomisjoni liikmeks hoolekogu liige Mari 

Kätrin Kinks.  



 

2.2. Kooli direktori konkursi komisjonis on valmis osalema hoolekogu liige Priit Robas. 

Koosolekul osalejad on liikme kandidatuuriga nõus 

OTSUSTATI: Määrata kooli direktori konkursikomisjoni liikmeks hoolekogu liige Priit Robas. 

3. Kooli juurdeehituse hetkeseisust 

Marju Aolaid: Juurdeehitus algab mai alguses ehituslepingu sõlmimisega. Oleme saanud 

kinnituse eelarve osas. Ehitab AS Eviko. Maksumus 2,9 miljonit eurot. 8 kuuga peab ehitus 

saama valmis ja hoone kasutuskõlbulikuks. Hooneosa valmimise esialgne tähtaeg on 

01.01.2022. Peamine ehitustegevus on planeeritud suvesse kuid ka sügisel tuleb arvestada 

ehitusest tingitud võimalike ebamugavustega.  

Hetkel oleme ka kooli kommunikatsioonijuhiga kokku leppimas ja välja töötamas 

juurdeehituse kajastamise. Palaneerime valla ja kooli kodulehtedele  püsivat ülevaadet online´s 

– piltude ja tähtsündmuste ära märkimisega. 

Mis puudutab praeguse 6-klassilise kooli kasvamist 9-klassiliseks, siis selles osas tuleb 

koostööd teha uue koolijuhiga. Põhikooliks üle minek on jätkuvalt päevakorras. Tõenäoliselt 

minnakse põhikoolile üle aasta kaupa analoogselt Haabneeme kooliga. Ühtlasi on see seotud 

ka juurdeehitusega, vaja on luua uusi klasse aineõpinguteks – näiteks füüsika, keemia. 

Vahendid planeeritakse 2022 aasta  eelarvesse. Kogu ehitamise ja kasvamise protsessist 

antakse pidevalt teateid koostöös kooli kommunikatsioonijuhiga, Liina Savolainen on 

vallavalitsusele väga hea partner.  

 

4. Muud küsimused 

Reet Aljas: vanematekogust on saabunud teematõstatus, kuidas saada lapsed rohkem liikuma. 

Palume levitada kooli sünnipäevaks loodud üleskutset: GPS kunst. Ühtlasi ootame 

ettepanekuid, kuidas lapsed rohkem liikuma panna.  

Taimne teisipäev: hoolekogu liikmed on tänase jooksul saanud meili ettepanekuga rakendada 

kooli toitlustamisel rahvatervise algatuse Taimne Teisipäev ideed. Liina Savolainen valgustab 

ideed ja varasemat teabevahetust algatusrühmaga. Hoolekogu otsustab teema juurde tagasi 

pöörduda, kui kõik on materjaliga tutvunud. 

Reet Aljas toob arutlusele veel ühe küsimuse vanematekogust: laste ujumisõpetus. Kuna palju 

tunde on ära jäänud, siis kas Viimsi kooli ujulas on aegu vajalikul määral võimekust – kui 

koolitöö jällegi seda võimaldab; kas oleks võimalik kasutada ka Tallinn Viimsi SPA basseini.  

Maiu Plumer tutvustab ujumisõpetuse nõudeid õppekavas ja lubab, et vallavalitsus kaardistab 

kõikide valla koolide vajadused ujumistundide osas seoses distantsõppel olekuga. Praegust 

olukorda arvestades saab 3. klassi lõpuks seatud nõudeid edasi lükata. Probleemiga tegeldakse 

vallaüleselt ja koostöös koolijuhtidega.  

Marju Aolaid kinnitab, et Tallinn Viimsi SPA on valmis koole selles osas toetama. 

Vallavalitsus tegutseb. 

Mari-Kätrin Kinks: küsimus inglise keele õpetajatele. Kas on arutlusel uue õppevara tellimine? 

Kasutatakse aegunud õppevara. Mare Müürsepp lubab vahendada küsimust inglise keele 

õpetajatele. Ettepanek koolile planeerida eelarves vahendid värskema õppevara soetamiseks.  



 

Marju Mik: ettepanek – kas distantsõppe ajal võiksid lapsed käia koolis kord nädalas kehalise 

kasvatuse tunnis? Lapsevanema ettepanek kehalise kasvatuse tunnid suuremates klassides 

distantsõppe jätkumisel ikkagi korraldada väiksemates gruppides – edastatakse koolile.  

Liina Savolainen: Lugege värsket Viimsi Teatajat  – seal tutvustatakse Randvere Kooli. 

 

Koosoleku juhataja       Protokollija 

Reet Aljas         Mare Müürsepp 

/digiallkirjastatud/       /digiallkirjastatud/ 

 

 

 

 


