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Päevakord:
1. Ülevaade rahulolu-uuringu ja sisehindamise tulemustest
2. Arvamuse andmine kooli arengukava eelnõule.
3. Arvamuse andmine kooli õppekava eelnõule.
4. Arvamuse andmine kooli kodukorra eelnõule
1. Ülevaade rahulolu-uuringu ja sisehindamise tulemustest
Leelo Tiisvelt andis põhjaliku ülevaate 2015.a kevadel toimunud Randvere Kooli rahulolu-uuringu
ning sisehindamise tulemustest. Uuringu tulemused näitasid õpetajate madalat vastamisprotsenti.
Üldjoontes võib uuringu-tulemustega rahule jääda, kuid kõige vähem ollakse rahul koolitoiduga.
Samuti näitavad tulemused, et vanemate jaoks pole päris selge, kuidas meie koolis tegeletakse
andekate laste motiveerimisega. Seda tuleks võtta arvesse ka arengukava täiendamisel.
Tekkis arutelu tasemetööde keerukuse ning tulemuste arvestamise üle.
Hoolekogu juhtis tähelepanu koolitoiduga rahulolu tulemusele ning pidas oluliseks selle
parandamiseks konkreetseid tegevusi ette võtta. Toitumisharjumuste kujundamine on väga tähtis ning
siinkohal on väga suur roll eeskujul, ka õpetajate eeskujul. Paljud õpetajad ei söö koolitoitu kuna
peavad selle eest ise maksma ning võtavad oma toidu ise kaasa. Samas annab see negatiivse signaali
lastele. Heaks eeskujuks oleks kui õpetaja läheb koos lastega, istub lauas ja sööb sama toitu ning võibolla julgustab lapsi tõstma toidu juurde ka näiteks salatit.
Otsustati: Arutada õpetajate tasuta koolitoidu teemat järgmisel koosolekul ning kaaluda hoolekogu
poolt Viimsi vallavalitsusele ettepaneku esitamist algkooli õpetajatele tasuta koolitoitu
võimaldamiseks. Teha selles küsimuses koostööd teiste valla koolide hoolekogudega.
2. Arvamuse andmine kooli arengukava eelnõule.
Leelo Tiisvelt tutvustas täiendatud arengukava. Lisatud on SWOT-analüüs, kus arvestatud
sisehindamise, rahulolu-uuringu tulemusi ning ideid töötajate väljasõidult. Kõige suuremat muret
valmistab riiklik rahastamispoliitika, mis ei soosi väikeste klassidega kogukonnakeskseid koole.
Viimsi vallavalitsuse vahetumine on põhjustanud seisaku ning kooli juhtkonnal on hetkel teadmatus
vallapoolse rahalise toetuse osas. Samuti ei ole vallavolikogu saatnud Randvere kooli hoolekogusse
oma esindajat.
Leelo Tiisvelt märkis, et kooli visiooni ja missiooni sõnastamisega on veel vaja tööd teha.
Ettepanek: Arengukavasse lisada kooli laul, pildid koolivormist. Arengukava ning tööplaani
omavaheliseks seostamiseks lisada arengukava tegevustele juurde ajakava ning viited tööplaanile.
Otsustati: Kiita heaks kooli arengukava eelnõu. Vastuhääli ei olnud.
3. Arvamuse andmine kooli õppekava eelnõule.
Leelo Tiisvelt ning Siiri Alamaa tutvustasid hoolekogule muudatusi ja täiendusi kooli õppekavas.

Õppekavasse on lisatud digipädevus kooliastmete järgi. Muudatusi on 5.klassis B-võõrkeele ning
informaatika tundide ning 4.klassis tehnoloogia/kodunduse ja informaatika tundide arvus. Õppekavas
on lühidalt kirjeldatud ka hindamise protsess
Tekkis diskussioon tähelise ja numbrilise hindamise üle. Hoolekogu on jätkuvalt antud teemal
eriarvamusel. Leiti, et sümbolitega hindamise visuaal vajab arendamist ning kogu hindamissüsteem
täiendavat selgitamist.
Ettepanek: Lastele võiks olla kooli poolt kingiks järjehoidja hindamismaatriksiga.
Otsustati: Kiita heaks kooli õppekava eelnõu. Vastuhääli ei olnud.
4. Arvamuse andmine kooli kodukorra eelnõule.
Siiri Alamaa tutvustas kooli kodukorra eelnõud. Uuendusena on uuest õppeaastast 2 x 20min
vahetundi, millest 1 on söögivahetund ja 1 õuevahetund. Hoolekogu leidis, et täpsemalt võiks olla
kirjeldatud koolivormi kandmise juhend.
Ettepanek: Koostada koolivormi kandmise juhend ning lisada kodukorrale.
Otsustati: Kiita heaks kooli kodukorra eelnõu. Vastuhääli ei olnud.
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