
 

Randvere Kooli hoolekogu  

 

 
Randvere Kooli hoolekogu koosoleku protokoll 

 

Koosolek toimus hübriidsena 25. novembril 2021 Randvere koolis ja keskkonnas Google 

Meets. 

 

Algus 18.00 

Lõpp 19.27 

 

 

Päevakord: 

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine. 

2. Kooli juurdeehitus. 

3. III kooliaste - küsimused ja hoolekogu arvamuse andmine. 

4. Jooksvad küsimused. 

 

Põhiliikmed: Marju Mik (4. klassid), Kitty Teimann (2. klassid), Merle Rüütel (3. klassid), 

Kristi Kelder-Eha (6. klassid), Marju Aolaid (vallavalitsuse esindaja), Karoli Helia Kolk 

(eriklasside õpetajate esindaja), Jaanus Pauts (5. klasside esindaja), Karl Mänd (1. klasside 

esindaja), Jaan Linnas (eriklasside esindaja) 

Asendusliikmed: Alari Allika (õpetajate esindaja), Maiu Plumer (vallavalitsuse esindaja), 

Aivar Ormus (5. klassid), Marit Pilbas (3. klassid), Marelle Lausmaa (eriklasside esindaja), 

Kersti Kuusik (eriklasside esindaja). 

Stanislav Nemeržitski (koolijuht), Liina Savolainen (kommunikatsiooni- ja huvijuht). 

 

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimised 

Esimehe kandidaatideks esitati: Karl Mänd, Merle Rüütel. 

Kandidaadid tutvustasid end. Salajasel hääletusel osales 11 hoolekogu liiget (lisaks 

põhiliikmetele oli hääleõigus kahel asendusliikmel - Alari Allika ja Kersti Kuusik -, sest 

esindajate põhiliikmed puudusid koosolekult). Esitatud kandidaadid said hääli järgmiselt:   

Karl Mänd -  8 häält 

Merle Rüütel - 3 häält 

Enim hääli saanud kandidaat valiti esimeheks, teise hääletulemuse saaja aseesimeheks. 

 

OTSUSTATI: Arvestades kooli hoolekogu esimehe valimise tulemusi nimetati kooli 

hoolekogu esimeheks Karl Mänd ja aseesimeheks Merle Rüütel. Koosoleku juhtimise võttis 

üle hoolekogu esimees Karl Mänd. 

 

 



 

 

 

2. Kooli juurdeehitus 

Ülevaate andis koolijuht Stanislav Nemeržitski: Novembri lõpu seisuga ollakse töödega 

graafikus ja ehitust alustatakse detsembris. Veebruariks selgub, kas töödega püsitakse 

graafikus ja 1. septembril 2022 saavad praegused kuuendad klassid jätkata 7. klassis 

Randvere Koolis. Kogu ehitusprogressi koordineerib, jälgib väga professionaalne Viimsi 

Halduse ehitusmeeskond, kellega on positiivsed kogemused hetkel ehitatava Artiumiga. 

Hoolekogu esimees Karl Mänd avaldas soovi olla kaasatud ehitusprotsessi jälgimisel, sest 

omab sellealast komptentsi.  

Kaevetöödest tulev pinnas veetakse koolimaja taha olemasolevate “kelgumägede” 

täienduseks. 

 

3. III kooliaste - küsimused ja hoolekogu arvamuse andmine 

Ülevaate andis koolijuht Stanislav Nemeržitski: kooli poolt on soov ja valmisolek kolmanda 

kooliastme avamiseks olemas ning seda plaanitakse teha etapiliselt - 2022. avada 7. klassid, 

2023. aastal 8. klassid ja 2024. aastal 9. klassid. Selle eelduseks on juurdeehituse valmimine 

ja HEV korpuse kolimine uude majaossa, et olemasolev HEV korpus saaks tavaklasside 

vajadustele vastavalt ümber ehitada ning vajalikke klassiruume juurde tekitada. Võimaluseks 

on ka kinni ehitada 4 rõdu (A ja B korpuste rõdud) nagu on tehtud C korpuse rõdudega - 

need klassiruumid on sobivad grupitöödeks (nt keeleõppe gruppidele). Samuti on mõeldav 

ümber ehitada võimla peal olev umbes 100 m2 ruum, mille ümber ehitamiseks on võetud 

hinnapakkumine. Loomisel töögrupp, kes hakkab välja töötama õppekava 3. kooliastmele. 

Hetkel on õpetajate näol olemas osaliselt kompetents ka 3. kooliastmeks, kuid loomulikult 

tuleb hakata tegelema uute töötajate leidmisega, mis on väljakutseid pakkuv. Võimalus on 

viia osa 3. kooliastme tundidest (näiteks tehnoloogia, käsitöö, füüsika, keemia) loodavasse 

Artiumisse, mille teaduskoolis tekivad vastavad võimalused. See kaotaks Randvere Kooli 

jaoks vajaduse luua erinevad laborid (keemia, füüsika) ja leevendaks personali probleemi 

just nende ainete osas. Kindlasti saab korraldada selleks tarbeks ka transporti Randvere ja 

Haabneeme vahel. 

Klassikomplektide arvu osas (tulevaste 1. klasside ega 3. kooliastme suhtes) ei ole hetkel 

selgust, see oleneb nõudlusest. 

Teemat täiendab Marju Aolaid: Abivallavanem on minemas Randvere Kooli 

ümberkorraldusega valla volikogu koosolekule 14. detsembril ja loodab, et vallavolikogu 

kinnitab ettepaneku avada 3. kooliaste 1. septembril 2022. Samas peab meil olema 

valmisolek, et ehitus lükkub mõned kuud edasi, sellisel juhul on võimalus kasutada Artiumi 

ruume. Antud ettepanekule on avaldanud toetust ka Viimsi vallavalitsuse koalitsioon ning 

oodatakse ka Randvere Kooli hoolekogu arvamust. Kui vallavolikogult on ümberkorralduse 

osas positiivne otsus saadud, moodustab volikogu ümberkorralduse komisjoni, millesse 

oodatakse ka Randvere Kooli hoolekogu esindust.  

 



 

OTSUSTATI: Randvere kooli hoolekogu avaldab toetust kooli ümberkorraldamiseks ja 

tavaklassidele 3. kooliastme avamiseks. 

 

 

4. Jooksvad küsimused 

Vanematekogus esile tõstetud küsimustele vastab koolijuht 1. detsembriks ning jagab 

vastuseid hoolekoguga.  

Koosolekul tehti lisaks mõned ettepanekud ja lepiti kokku järgnevas - koolijuht kaasab 

hoolekogu oluliste teemade arutellu, hoolekogu emaili listi kuuluvad nii hoolekogu 

põhiliikmed kui asendusliikmed. 

 

 

 

Koosoleku juhatajad:                                                                Protokollija: 

Päevakorrapunkt 1: Stanislav Nemeržitski                            Liina Savolainen 

Päevakorrapunkt 2- 4: Karl Mänd                                           /allkirjastatud digitaalselt/ 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 


