Randvere Kooli hoolekogu koosolek
Randvere

23.11.2015 nr 1-8.2

Algus: 18.00
Lõpp: 20.00
Juhataja: Anu Kaiv
Protokollija: Kaire Povilaitis
Osalejad: Auris Aume (1.A),Mari-Kätrin Kinks (1.B), Helen Vaikre (1.C), Maire Tõnne
(2.B), Leonard Pikhof (2.C), Anu Kaiv (3.A), Villem Keerdo (3.C), Triin Uustalu (6.A),
Kaire Povilaitis (5.A), Martti Vaidla (4.A), Mai-Liis Maasar (2.A), Kristin Tiiman (4.B),
Indrek Raidlo (3.B asendusliige), Anli Soosaar (õpetajate esindaja suured klassid), Kaja
Masing (õpetajate esindaja väiksed klassid), Leelo Tiisvelt (kooli direktor), Janek
Murakas( Viimsi vallavalitsuse esindaja)
Puudusid: Ivo Saarma (HEV õpilased), Marju Kuuse (3.B), Oksana Šelenjova (Viimsi
vallavolikogu esindaja)
Päevakord:
1. Hoolekogu tööplaani koostamine/kinnitamine.
2. Toitlustamisega seotud teemad, (jätk eelmisele koosolekule ja sealsetele
otsustele).
3. Arenguvestluste läbiviimine.
4. Vanemate koolitused (k.a. mobiilisidemasti teema).
5. Kogukondlikud üritused.
6. Lastevanemate listi info edastamine hoolekogu esindaja poolt.(õpilase autosse
kutsumise juhtumi näide k.a.).
7. Õpilasomavalitsuse töö alustamise ettepaneku arutelu. (Mari Kinks 1b).
8. Rahvusvahelistes projektides osalemine (Mari Kinks 1b).
9. Kooli aia planeerimise ettepaneku arutelu. (Mari Kinks 1b).
1.Hoolekogu tööplaani koostamine/kinnitamine
Anu Kaiv tutvustas hoolekogu liikmetele 2015/2016.õa tööplaani.

Otsustati: Kinnitada 2015/2016.õa Randvere kooli hoolekogu tööplaan.
2. Toitlustamisega seotud teemad.
Hoolekogu arutas koolitoidust leitud väidetava klaasikillu juhtumit ning Tampe Toidu
vastust sellele juhtumile. Vanematel on lubatud käia koolis kohapeal koolitoitu
kontrollimas ja proovimas. Hoolekogu liikmed rõhutasid vanemate koduse eeltöö
olulisust laste toitumisharjumuste kujundamisel. Oluline on anda signaal, et koolitoidu
söömine on õige ja vajalik.
Koolis toimunud kontrollkaalumine on andnud kinnitust kahtlusele, et puuviljade kogus
ei vasta kaalunõuetele. Kaalumine näitas 50% väiksemat kogust. Leelo Tiisvelt on
andnud sellekohast tagasisidet ka Tampe Toidule.
Algklasside toiduvahetunni ajal ei jõua kõik lapsed süüa kuna peavad ise toitu tõstma
ning tekib järjekord, mistõttu ei jõuta järgmistesse tundidesse.
Ettepanek: Õpetajad koordineerivad toiduvahetundide ajakava omavahel vastavalt
tunniplaanile, et tekiks vajalik intervall ning lapsed jõuaksid süüa ning seejärel
tundidesse.
Otsustati: Kooli Tervisenõukogu ülesandeks määrata koolitoidu kaalumine ning
nõuetele vastavuse jälgimine.
3. Arenguvestluste läbiviimine
Vanematelt on tulnud tagasisidet, et arenguvestluste läbiviimine on jäetud kooliaasta
lõpule, juunikuusse. Tehti ettepanek tuua vestluste läbiviimise ajad kooliaasta algusesse,
et jõuaks vestlusi analüüsida, kokkuvõtteid teha ning eesmärke täita.
Leelo Tiisvelti sõnul on hetkel keeruline ajakava muuta kuna kooli tööplaan on tehtud
ning vestluste toimumisaegu varasemaks tuua on praktiliselt võimatu.
Otsustati: Jätta hetkel arenguvestluste läbiviimise ajakava muutmata ning võtta uuesti
arutlusele 2016.a. augustikuus. Igal klassiõpetajal viia arenguvestlused läbi esimesel
võimalusel vastavalt oma tööplaanile.
4. Vanemate koolitused.

4.klassi lapsevanema poolt on tulnud ettepanek viia läbi rohkem vanematele suunatud
koolitusi. Teadaolevalt toimuvad taolised koolitused Viimsi Koolis regulaarselt ning
grupid on täis.
Otsustati: Vanematele suunatud koolitustega tegelevad ning koolitajatega suhtlevad
Anu Kaiv ning Maire Tõnne. Samuti pakkuda võimalus soovi avaldanud lapsevanemale
koolituste korraldamiseks mobiilkiirguse teemadel.
5. Kogukondlikud üritused
Leelo Tiisvelt tutvustas lähiajal toimuvaid kogukondlikke üritusi. Tekkis arutelu ürituste
reklaamivõimaluste ning sotsiaalmeedia ja kodulehe kasutamise üle. Leelo Tiisvelt
teatas, et reedel, 27.novembril kell 9.00 tullakse uut kodulehekülje lahendust
tutvustama ning hoolekogu poolt lubas kohtumisel osaleda Auris Aume.
Leelo Tiisvelt selgitas, et 3.detsembril toimuva Jõululaada tulu annetatakse
heategevuseks, millest 50% annetatakse Invaühingule ning 50% annetuse üle on plaanis
viia läbi hääletus. Teadaolevalt on lastel soov toetada Loomade Varjupaika.
Kristin Tiiman tegi ettepaneku, et osa Jõululaada tulust võiks jääda koolile või
vähekindlustatud peredele. See ettepanek ei leidnud toetust kuna kogemus on näidanud,
et koolil ei ole kerge välja selgitada abivajajaid ning abivajajad ise ei küsi sageli toetust.
Leelo Tiisvelt selgitas, et raha saab annetada läbi erinevate fondide, mitte otse koolile.
6. Lastevanemate listi info edastamine.
Niinimetatud „halli auto“ juhtumi põhjal, kus võõras inimene on kutsunud lapsi oma
autosse, on tekkinud küsimus, millist infot ja kuhu jagada. Janek Murakas rõhutas, et
esmane info peaks probleemi korral jõudma eelkõige vastavatele institutsioonidele nagu
Politsei või G4S. Kindlasti ei tohiks sotsiaalmeedias jagada kontrollimata infot.
Janek Murakas kinnitas, et hetkel tegeletakse kontseptsiooni välja töötamisega Viimsi
vallas kaamerate paigaldamiseks.
Otsustati: Lapsevanemaid meililistide teel teavitada, et kõik oleksid tähelepanelikud ja
annaksid probleemidest koheselt teada. Kindlasti teavitada vajadusel Politseid.
7. Õpilasomavalitsuse töö alustamise ettepaneku arutelu.
Hoolekogu arutas antud ettepanekut ning leidis, et hetkel on Randvere koolis kasutusel
toimiv süsteem, kus lapsed saavad kaasa rääkida nii kooli arengukava loomises kui ka

muudes koolieluga seotud küsimustes. Hoolekogu ei pidanud vajalikuks
õpilasomavalitsuse töö alustamist, kuid pidas vajalikuks julgustada laste omaalgatust.
8. Rahvusvahelistes projektides osalemine.
Leelo Tiisvelt ning Anli Soosaar tutvustasid projekte, milles Randvere Kool osaleb.
Koolil on plaanis ühineda järgmiste programmidega:
Erasmus+ programm, mis toetab õpetajate õpirännet;
KIK projekt rahastuse saamiseks õppekäikude tarvis;
Maanteeameti projekt koolis jalgrattakoolituse korraldamiseks ja vahendite
muretsemiseks.
Mari-Kätrin Kinks on valmis aitama projektide juures.
9. Kooli aia planeerimine.
Hoolekogu arutas erinevaid võimalusi ning asukohti kooli aia rajamiseks ning leidis, et
on vajalik teemat arutada haljastajaga ning väliskujundajaga.
Ettepanek: Kooli lõpetava lennu puude istutamiseks luua konkreetne asukoht ja
planeering.
Otsustati: Leelo Tiisvelt võtab ühendust haljastajaga ning kooli väliskujundajaga, et
arutada lennu lõpetajatele puude istutamiseks asukoha leidmist. Maikuus teha kooliaia
visioon.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub:
11.01.2016 kell 18.00

Protokollija:
Kaire Povilaitis

