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Koosoleku toimumise aeg: 5. mai 2022 kell 18.00-19.30 
Osalejad: Karl Mänd (1. klassid ja HK esimees), Kitty Teimann (2. klassid), Merle Rüütel (3. 
klassid), Marit Pilbas (3. kl. asendusliige, veebis), Marju Mik (4. klassid), Karin Viikmaa (4. kl. 
asendusliige, veebis), Jaanus Pauts (5. klassid, veebis), Kristi Kelder-Eha (6. klassid), Jaan 
Linnas (eriklassid, veebis), Kersti Kuusik (eriklassid, asendusliige, veebis), Marelle Laasmaa 
(eriklassid, asendusliige), Mare Müürsepp (tavaklasside õpetajad), Karoli Helia Kolk 
(eriklasside õpetajad, veebis), Maiu Plumer (Viimsi vallavalitsus, asendusliige): 
Kutsutud: Liina Savolainen (kooli kommunikatsioonijuht), Stanislav Nemeržitski (kooli 
direktor).  
 
Päevakord: 

1 Randvere Kooli reorganiseerimine põhikooliks. 

1.1 Koolitusloa taotlemine ja saamine. Õppekava kinnitamine. 

1.2 Ülevaade kooli laienduse ehitamisest. 

1.3 Ehitustegevuse käigus hävitatud kolmandate klasside peenar. 

2 Ukraina laste õppimine ja integreerumine Randvere koolis. 
3 Õpetajate lahkumine/asendamine õppeaasta sees. 
4 Tunnustamine hea/väga hea õppeedukuse eest. 

4.1 Kas korraldus on kooli kodukorda sisse viidud? 
4.2 Millised on kriteeriumid kiituse/tunnustuse saamiseks? 

5 IT küsimused - hoolekogu meililist ja stuudiumi grupid. 
6 Muud teemad 

 
1. Randvere Kooli reorganiseerimine põhikooliks 

1.1 Koolitusloa taotlemine ja saamine. Õppekava kinnitamine 

Stanislav Nemeržitski tutvustab õppekava arendust: vastavalt Haridusministeeriumi 
nõuetele on õppekava täiendatud ainete õppesisu ja hindamisjuhendi osas, muudatused on 
õpetajatega läbi arutatud. Kooli õppenõukogu hääletab õppekava osas 5. mai õhtuks.  

Hoolekogu hääletab: täiendatud õppekava heakskiitmise poolt on kõik hääletusel osalenud 
liikmed.   
 
Otsus: Kiita heaks Randvere Kooli täiendatud õppekava, poolt 11 häält, vastu 0, 
erapooletu 0 häält.  
 



 

Maiu Plumer tutvustab koolitusloa taotlemise käiku: taotlus on esitatud, oodatakse 
Päästeameti ja Terviseameti tõendeid ruumide ja maa-ala vastavuse kohta kehtestatud 
tervisekaitse- ja tuleohutusnõuetele. Tõendite esitamise tähtaeg HTM-ile on 20.06.2022.  
Stanislav Nemeržitski: Päästeamet ja Terviseamet on kooliga ühendust võtnud ja oma 
tähelepanekud esitanud. 
Karl Mänd: Kas laste arv ja ruumide suurus on vajalikus vastavuses? 
Stanislav Nemeržitski: Jah. Selgituseks veel, et kuna taotleme tähtajatut koolitusluba, 
toimub põhjalikum ülevaatus.  
 

1.2 Ülevaade kooli laienduse ehitamisest 

Karl Mänd: Mis seisus on juurdeehitus? Kuidas püsib graafikus nii ajaliselt kui ka rahaliselt? 
Stanislav Nemeržitski: Võib juhtuda, et tarneraskuste tõttu ei saa ehitus valmis 1. 
septembriks. Mai keskpaigas saab ehitaja anda indikatsiooni maja valmimise kohta. On 
olnud arutelu valla muude asutustega, et vajadusel kasutada koolitööks nende ruume.  
Maiu Plumer: Juurdeehitus valmib selle aastanumbri sees. Kui ehitus läheb kallimaks, leiab 
vald raha. Igal reedel on ehituskoosolekud. Ehitaja annab endast parima, et hoone 
võimalikult väikese viivitusega valmis ehitada. Osaliselt hakkab õppetöö toimuma Viimsis 
Artiumis. 28. mail on Artiumis infopäev, kus saab hoone võimalustega tutvuda. 
Merle Rüütel: kas õppetööks Artiumi minnes on transport kooli/valla poolt? 
Maiu Plumer: kavandame vastavalt vajadusele.  
 

1.3 Ehitustegevuse käigus hävitatud kolmandate klasside peenar 

Merle Rüütel : Kas taastatakse 3. klassi laste peenar, mis on ehitustöödes hävitatud? 
Liina Savolainen: Kooliaia meeskonnal oli teada, kus trass kooliaias paiknema hakkab. Miks 
jäeti peenar ümber tõstmata? Sügisel oli selleks üleskutse. 
Karl Mänd: Ehitajatele saab teha ettepaneku taastada haljastus. 
 
2. Ukraina laste õppimine ja integreerumine Randvere koolis 
 
Karl Mänd: Kui palju on koolis ukraina lapsi? 
Maiu Plumer: Randveres 4, vallas kokku 30 ligi. Valdav enamus on algklassilapsed. Praegu 
neid enam eriti ei lisandu. On saanud käia teatris, tulevad suvelaagrid. Lastega tegelevad 
ukraina õpetajad. 
Stanislav Nemeržitski: Meie koolis on ukraina lapsed liidetud tavaklassidega, 3. ja 4. Klassiga.  
Mare Müürsepp: Lastel on enamasti paar veebitundi päevas, kus nad õpivad oma Ukraina 
õpetajate juhendamisel. Ülejäänud tunnid oleme omavahel jaganud, osa tunde on koos 
eesti lastega. On võimalik leida ka ukrainakeelset lugemisvara. 
Karl Mänd: Kas millestki on puudus? Kas oleks vaja ukrainakeelset õpetajat? 
Mare Müürsepp: Kui õppeaeg oleks pikem, oleks see hea. Praeguse kooliaasta lõpunädalatel 
saame hakkama oma jõududega. 
Liina Savolainen: Täname lapsevanemaid, kes tõid koolitarbeid, värviraamatuid ja mänge 
ukraina lastele, saime neile komplekteerida koolikotid ja viia koolitarbeid ka 
majutuspaikadesse. 
Merle Rüütel: Täname valda, et on lastele korraldatud teatrikülastusi, millest ka eesti lapsed 
said osa. 
 



 

3. Õpetajate lahkumine/asendamine õppeaasta sees 
 
Karl Mänd: Õpetajaid on lahkunud õppeaasta sees. Puudus on muusikaõpetajast. 
Stanislav Nemeržitski tutvustab käimasolevaid õpetajate konkursse, mõnele ametikohale on 
kandidaadid juba olemas.  
Liina Savolainen: Töökuulutused on uuendatud, kutsun levitama. 
Jaanus Pauts: Valla esindajale küsimus: kas on võimalik õpetajate palka tõsta.  
Maiu Plumer valgustab Viimsi valla õpetajate palgaolusid, siin on töötasu kõrgem Eesti 
keskmisest. 
Jaanus Pauts: Olen teadlik, et raha õpetajate palkadeks eraldab riik. Samas on kool kohaliku 
omavalitsuse hallata. Eesti rikkaim vald võiks siinkohal eeskuju näidata ja eraldada 
täiendavaid rahalisi vahendeid valla eelarvest just õpetajate palkade tõstmiseks. Kaaluda 
võiks ka õpetajate rahalist premeerimist. 
Karl Mänd: Infovahetus kehalise kasvatuse õpetajatega on halb, lapsed ei saa enne tundi 
teada, kas tund toimub õues või võimlas. 
Karin Viikmaa: nõustun kehalise kasvatuse õpetajate kohta tehtud märkusega. Tassisime kogu 

aeg suuskasid kaasa ja tund toimus hoopis sees.  

Merle Rüütel: Praegu on olukord selles osas parem. 
Marella Lausmaa kiidab õpetaja Mihkel Allikmäed hea töö eest. 
 
4. Tunnustamine hea/väga hea õppeedukuse eest 

4.1  Kas korraldus on kooli kodukorda sisse viidud? 
 

Stanislav Nemeržitski: Jah. 
Liina Savolainen: II trimestri lõpus tunnustati õppeedukuse eest vastavalt klassijuhatajatelt 
saadud infole. Hea ja väga hea õppeedukuse eest tunnustatakse ka õppeaasta lõpus. 
 
 
 4.2 Millised on kriteeriumid kiituse/tunnustuse saamiseks? 
Arutelu: kui tihti, mille eest keda tunnustada, kus fikseerida õpilase (ka koolivälised) 
saavutused. Oluline on kodu ja kooli vaheline koostöö ja teabevahetus.  
Stanislav Nemeržitski: süsteem on kujundamisel, täpsustamisel. 
Karl Mänd: ettepanek tunnustada vähemalt 2 korda aastas, õppeaasta sees, et ühtede laste 
edu oleks eeskujuks ja innustaks teise lapsi. Kui tunnustamine jääb vaid kooliaasta lõppu, siis 
innutsav mõju jääb olemata, sest suvi ja puhkus tuleb peale. 
Jaanus Pauts: Tagasiside kuldreegel: anna positiivset tagasisidet teiste ees (tunnustusüritus 2x 

aastas), negatiivset üks ühele (Stuudiumis, klassis, vanematele) 

 
 
5. IT küsimused – hoolekogu meililist ja stuudiumi grupid 
 
Karl Mänd osutab puudustele hoolekogu meililisti kasutamisel ja Stuudiumis erinevate 
vanemate gruppidega suhtlemisel. 
Liina Savolainen: kooli IT töötaja Kaidi Klaas loob vajalikud listid vastavalt kasutajate 
ettepanekutele. 
 
6. Muud teemad 



 

 
Karl Mänd: Lapsevanem Gerli Saareleht küsib koolivormi kohta – kas kool võiks nõuda selle 
kandmist. 
Stanislav Nemeržitski: haridus munitsipaalkoolis peaks olema tasuta, järelikult ei saa üsna 
kulukat koolivormi teha kohustuslikuks. 
Jaanus Pauts: Võiks olla reglement, mida koolis tohib kanda, mida mitte.  
Kristi Kelder-Eha: Kui palju lapsi tuleb sügisel Randvere kooli 7. klassi? 
Stanislav Nemeržitski: Meie koolis jätkamisest on teatanud 57 lapse vanemad, küsitlusele on 
vastanud 64. Nii et saame arvestada 3 klassikomplektiga.  
 
 

Lisad: 

LISA 1 – Randvere Kooli õppekava 

 
Karl Mänd        Mare Müürsepp  
 
Hoolekogu esimees       Sekretär 
/digiallkirjastatud/       /digiallkirjastatud/ 
 


