
Randvere Kooli Hoolekogu koosolek 

 

Kuupäev: 12.01.2015 

Algus: 18.00 

Lõpp: 20.00 

Juhataja: Kadri Lehenurm 

Protokollija: Kaire Povilaitis 

Osalejad: Martti Vaidla, Mai-Liis Maasar, Anu Kaiv, Ivo Saarma, Anli Soosaar, Kaire Povilaitis, 

Kadri Lehenurm, Leonard Pikhof, Hiis Villmann, Kristin Tiiman, Triin Uustalu, Anna Maria Ülviste, 

Katrin Markii 

Puudus: Priit Robas 

Kutsutud: Leelo Tiisvelt 

 

Päevakord: 

1. Arvamuse andmine kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule.  

2. Kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute 

ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kehtestamine. 

3. Kooli arengukava koostamise ülevaade ning hoolekogu esindaja määramine. 

4. Kodukorra muutmine päevakava osas. 

5. Jooksvad küsimused. 

 

 

1. Arvamuse andmine kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule. 

Kuulati ära Leelo Tiisvelti ülevaade ning Katrin Markii muudatusettepanekud kooli vastuvõtu korra 

kohta.  

Otsustati: Võtta arvesse Katrin Markii muudatusettepanekud ning kiita heaks kooli vastuvõtu kord. 

Vastuhääli ei olnud. 

 

2. Kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate 

isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kehtestamine. 
Kuulati ära Leelo Tiisvelti ülevaade konkursi läbiviimise korra kohta.  

Ettepanek: Nimetada konkursi komisjoni liikmetele lisaks hoolekogu alaline esindaja. 

Otsustati: Kinnitada kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja 

kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord .  

Määrata Triin Uustalu hoolekogu esindajaks konkursi komisjoni. Asendusliige on Kadri Lehenurm. 

Vastuhääli ei olnud. 

 

3. Kooli arengukava koostamise ülevaade ning hoolekogu esindaja määramine. 

Kuulati ära Leelo Tiisvelti ülevaade laste ning õpetajate ideedest, millisena nad oma kooli näha 

soovivad. Eelkõige soovitakse koolis hubasust, kuid hetkel takistab igat väiksemat muudatust 

kõikvõimalike piirangute ja kooskõlastuste vajadus. Hoolekogu tegi ettepaneku koguda ka 

lapsevanemate mõtteid ning võtta arengukava koostamise aluseks  möödunud aastal läbiviidud 

rahulolu uuring. Rahulolu uuringu kokkuvõte võiks olla kättesaadav kooli kodulehelt. 

Otsustati: Saata hoolekogu poolt ringkiri lapsevanematele, et koguda vanematepoolseid arvamusi ja 

ettepanekuid arengukava koostamiseks. Hoolekogu ei määra arengukava koostamiseks eraldi 

esindajat. 

 

4. Kodukorra muutmine päevakava osas. 

Kuulati ära Leelo Tiisvelti selgitused päevakava muutmise vajaduste kohta. Päevakava pikendamise 

vajadus on tekkinud laste arvu suurenemisest ning kuna kõik ei mahu korraga sööma, siis on 

1.klasside päevakava nihkes ülejäänud klasside päevakava suhtes. Tekkinud on olukord, et õpetajatel 

ei ole piisavalt aega ühest tunnist teise jõudmiseks ning einestamiseks. Olukorra lahendaks 2 pika 



söögivahetunni sisseviimine, mis pikendaks kõigil koolipäeva 10 min võrra. See omakorda võib 

tekitada takistusi lastel huviringidesse, trennidesse või bussile jõudmisega. 

Otsustati: Saata kooli poolt lapsevanematele ringkiri päevakava muutmise ettepanekuga ning lähtuda 

otsustamisel lapsevanemate tagasisidest. 

 

5. Jooksvad küsimused. 

 

Millal valmib kooli kriisiplaan? (Anu Kaiv)  

Leelo Tiisvelti sõnul on kriisiplaan suusõnalise kokkuleppe kohaselt esitlemiseks valmis jaanuari 

lõpuks. Leo Pikhof tutvustas kooli turvamehe ametijuhendit.  

Ettepanek: Kutsuda RenRon OÜ esindaja järgmisele hoolekogu koosolekule kriisiplaani esitlema. 

 

2.a klassi lapsevanema ettepanek: Viia läbi kord aastas lahtiste uste päev, mis annab võimaluse 

kõigil vanematel soovi korral tunde külastada. 

Leelo Tiisvelt kinnitas, et eraldi korda selleks ette nähtud ei ole,  soovi korral saab lapsevanem 

tundides osaleda õpetajaga kokkuleppel. Õpetajate päeval on võimalus kõigil soovijatel osaleda 

koolitundides. 

 

Kas Randvere Koolil on plaanis liituda projektiga „Kiusamisvaba kool”? (Anu Kaiv) 

Anli Soosaar selgitas lühidalt projekti „Tervist edendav kool”, millega Randvere Kool soovib ühineda. 

Antud projekt hõlmab ka vaimset tervist ning koolikiusamist. Ei ole otstarbekas ühineda kõigi 

projektidega, vaid süveneda kindlasse projekti, mis meie koolile huvi pakub.  

Ettepanek: Arutada arengukava koostamise protsessis, millistes projektides kool võiks osaleda. 

 

1.klasside hoolekogu esindajad. 

Kuna aasta algusega tekkis juurde 1.c klass, keda esindab hoolekogus Leonard Pikhof, siis 1.b klass 

peab leidma enda esindaja kooli hoolekogus. 

 

 

 

Järgmised hoolekogu koosolekud toimuvad:  

02.03.2015.a. kell 18.00-20.00 

30.03.2015.a. kell 18.00-20.00 

 

 

 

Protokollija: 

Kaire Povilaitis 


