Randvere Kooli hoolekogu koosolek
Kuupäev: 02.03.2015
Algus: 18.00
Lõpp: 20.00
Juhataja: Kadri Lehenurm
Protokollija: Kaire Povilaitis
Osalejad: Mai-Liis Maasar, Anu Kaiv, Ivo Saarma, Anli Soosaar, Kaire Povilaitis, Kadri
Lehenurm, Leonard Pikhof, Hiis Villmann, Katrin Markii
Puudusid: Priit Robas, Martti Vaidla, Kristin Tiiman, Triin Uustalu, Anna Maria Ülviste
Kutsutud: Leelo Tiisvelt
Päevakord:
1. Kooli hädaolukorra plaani tutvustamine RenRon OÜ esindaja poolt.
2. Hoolekogu sisend kooli arengukavasse
3. 2015/2016.õa koolivaheaegade kooskõlastamine
4. Jooksvad küsimused.
1. Kooli hädaolukorra plaani tutvustamine RenRon OÜ esindaja poolt.
RenRon OÜ esindaja Marko Ild andis ülevaate Randvere Kooli hädaolukorra plaanist.
Plaan ei ole veel lõplik, vaid täieneb peale kooli personali koolitusi ning praktilisi
harjutusi. Hoolekogul on võimalus esitada omapoolseid ettepanekuid hädaolukorra
plaani täiendamiseks. 1 kord 2 aasta jooksul vaadatakse plaan uuesti läbi ning vajadusel
tehakse vastavad muudatused.
Ettepanek: Lisada hädaolukorra plaani juurde ka väljasõidujuhend ning võtta arvesse
Randvere Kooli eripära hariduslike erivajadustega laste osas.
Otsustati: Võtta info teadmiseks.
2. Hoolekogu sisend kooli arengukavasse.
Hoolekogu liikmed andsid ülevaate oma klasside lapsevanemate tagasisidest
arengukava koostamiseks. Leelo Tiisvelt kinnitas, et uut õppeaastat tahetakse kindlasti
alustada uue arengukavaga ning selle koostamiseks viiakse läbi ka sisehindamine.
Lapsevanemate sisend arengukavasse on väga oluline. See on lapsevanemale
suurepärane võimalus olla oma lapse kooli esimese arengukava koostamise juures.
Otsustati: Viia läbi kohtumised lastevanematega ning panna kirja kõik tekkinud mõtted.
Järgmiseks hoolekogu koosolekuks 30.03.2015. esitada tulemused.
3. 2015/2016.õa koolivaheaegade kooskõlastamine.
Katrin Markii edastas koolivaheaegade kava Viimsi valla koolides
2015/2016.õppeaastaks:
sügisvaheaeg: 17.10.2015 - 25.10.2015
jõuluvaheaeg: 19.12.2015 – 03.01.2016
talvevaheaeg: 20.02.2016 - 28.02.2016
kevadvaheaeg: 16.04.2016 - 24.04.2016
suvevaheaeg: 08.06.2016 – 31.08.2016
Otsustati: Kooskõlastada koolivaheajad 2015/2016.õppeaastaks.

4. Jooksvad küsimused.
Probleemid koolitoidu söömisega.
Kuna lastelt ning lastevanematelt on tulnud infot koolitoidu kvaliteedi langusest ning on
lapsi, kes keelduvad koolitoitu söömast, siis viidi olukorra selgitamiseks läbi küsitlusi
oma klassi lastevanemate hulgas. Selgus, et probleemid koolitoidu söömisega on
peamiselt 4. ja 5.klassis ning peale teema algatamist on olukord pisut paranenud.
Katrin Markii teavitas hoolekogu hanke läbiviimisest Viimsi koolide toitlustaja
leidmiseks ning kinnitas, et toitlustaja väljakuulutamine toimub märtsikuu jooksul.
K.Markii sõnade kohaselt on Viimsi Valla koolitoidu hanketingimustes punkt valikute
pakkumiseks päevamenüüs, mis peaks andma meie koolidele parema koolitoidu.
Täiendused kooli kodulehel.
Kadri Lehenurm esitas ettepaneku kooli kodulehel hoolekogu koosolekute protokollide
juurde lisada ka teemakohased lisamaterjalid, et anda hoolekogu tööst paremat
ülevaadet.
Samuti võiks kooli kodulehel olla Randvere Kooli laulu sõnad.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub:
30.03.2015.a. kell 18.00-20.00

Protokollija:
Kaire Povilaitis

