
 

Randvere Kooli hoolekogu koosoleku protokoll 

 

 

 

Koosolek toimus hübriidsena 21. juunil Randvere koolis ja keskkonnas Google Meets 

 

Algus kell 18.00  

Lõpp kell 19.05 

 

Osalejad: Loora Riim (1 kl) ja Grethen Teppan (1. kl asendusliige), Anna Gretšenko (2 kl) ja Marit Pilbas 

(2. kl asendusliige ), Marju Mik (3. klassid), Reet Aljas (4. klassid), Kristi Kelder-Eha (5. klassid), Mari-

Kätrin Kinks (6. klassid), Aina Saarna (eriklassid), Marelle Lausmaa (eriklassid asenduskliige),  Kersti 

Kuusik(eriklassid asenduskliige),  Karoli Helia Kolk (eriklasside õpetajad), Mare Müürsepp (tavaklasside 

õpetajad), Marju Aolaid (Viimsi vallavalitsus), Leelo Tiisvelt (koolijuht), Liina Savolainen (kooli 

kommunikatsiooni- ja huvijuht). 

 

Päevakord: 

  

1.     Kooli juurdeehituse hankega seotud info 

  

2.     Terviseedendusprogramm Taimne Teisipäev – arvamuse andmine   

   

3.      Muud küsimused 

 

1. Kooli juurdeehituse hankega seotud info  

 

Abivallavanem Marju Aolaid selgitab kooli juurdeehituse hanke olukorda, esitades faktid kronoloogilises 

järjekorras. Hanke võitnud firma ei nõustunud siiski sõlmima lepingut, kuna turuolukord ehituses on 

osutunud väga muutlikuks. Seetõttu kuulutab vallavalitsus käesoleval nädalal välja uue hanke, mille 

tulemused selguksid juuli lõpus. Jooksvat infot jagab abivallavanem meili teel hoolekogu liikmetele.  

Küsimus: kas vallavalitsus on valmis ehituse eest vajadusel rohkem maksma kui seni? 

Marju Aolaid: annan infot suve jooksul meilitsi. 

Küsimus: kas ehituse etapid (ujula, eriklassid…) jäävad samaks?  

Vastus: Jah. 

Küsimus: kas laste turvalisus õuealal on tagatud? Meenutatakse õnnetusjuhtumit maikuus. 

Marju Aolaid: Vald on saanud struktuurifindidest toetuse HEV laste heaolu tagamiseks mis jagatakse kõigi 

valla koolide vahel.  Millised objektid toetuse raames korda tehakse selgub suve jooksul. 

 

2.  Terviseedendusprogramm Taimne Teisipäev – arvamuse andmine 

 

Programmi materjali on jagatud ja kohalolijad on sellega saanud tutvuda.  

Küsimus: kas kooli toitlustaja on valmis seda programmi rakendama? 

Vastus: Toitlustaja praktiseerib seda juba ühes koolis ja on valmis. 

Ettepanek: toetada programmi rakendamist kooli , kuid selle rakendamisel võiks olla prooviperiood näiteks 

6 kuud.  

 

3. Muud küsimused 

Küsimus: kuidas edeneb konkurss Randvere kooli direktori kohale? 

Marju Aolaid: direktori konkursi tähtaega pikendati 20. juunini. Hoolekogu hoitakse asjade käiguga kursis. 

  

 

Protokollija:       Koosoleku juhataja: 

Mare Müürsepp      Reet Aljas 

/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 


