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1. Protokollija valimine
Otsustati: Protokollijaks valida Kaire Povilaitis. Vastuhääli ei olnud.
2. Hoolekogu tööplaani arutelu ja kinnitamine
Martti Vaidla tutvustas hoolekogu tööplaani 2014-2015.
Otsustati: Kiita heaks hoolekogu tööplaan 2014-2015. Vastuhääli ei olnud.
3. Arvamuse andmine kooli 2015. a eelarve projekti kohta
Kuulati ära Leelo Tiisvelti ülevaade ning selgitused 2015.a. eelarve projekti kärbete osas.
Korrigeeritud eelarve koolile raskusi ei valmista. Martti Vaidla tundis huvi kooli võimalike rahaliste
murekohtade vastu. Leelo Tiisvelt tõi välja 2015.a tekkiva probleemi õppevahendite juurde
muretsemiseks kuna riik rahaliselt seda ei toeta ning vahendid selleks tuleb leida kooli eelarvest.
Tekkis arutelu võimalike lahenduste loomiseks, ühe variandina pakuti välja fondi loomist.
Otsustati: Kiita heaks 2015.a. eelarve projekt. Vastuhääli ei olnud.
4. Hinnangu andmine pikapäevarühma (PPR) töökorralduse kohta
Hoolekogu tutvus väikeste ning suurte klasside PPR töökorralduse projektiga. Probleemi nähti suurte
klasside PPR lõpu varajases kellaajas kuna lapsed soovivad jääda kooli kauemaks oma huviringe ja
trenne ootama. Koolil pole võimalik suurte klasside PPR kellaaega pikendada kuna see tähendab
tööjõukulude suurenemist.
Ettepanek:
1.Vanemate soovil võib PPR kellaaega pikendada, kuid sel juhul vaid tasulise hoiuteenusena. Hetkel
on vastavalt kooli kodukorrale laps peale PPR koolis enda ja vanemate vastutusel.
2. Kuna seadus ei näe ette PPR suuruse ülempiiri, siis võtta see töökorraldusprojektist maha.
Otsustati: Kiita heaks pikapäevarühmade täiendatud töökorraldus. Vastuhääli ei olnud.

5. Kooli arengukava koostamise algatamine
Leelo Tiisvelt tutvustas kooli arengukava loomise etappe, mille käigus kogutakse ka õpilaste
nägemusi, millisena nad oma kooli soovivad näha. 18.detsembril ka. teevad õpetajad nendest
kokkuvõtted ning hakatakse liikuma arengukava koostamise suunas.
Otsustati: 12.01.2015. hoolekogu koosolekul valida hoolekogu liige, kes osaleb Randvere Kooli
arengukava koostamisel.
6. Kooli hädaolukorra lahendamise plaani valmimine ning tagasiside turvafirma teenuse kohta.
Hoolekogu tutvus hädaolukorra lahendamise plaani hinnapakkumisega.
Otsustati: Kiita heaks hädaolukorra lahendamise plaani hinnapakkumine Renron OÜ-lt. Vastuhääli ei
olnud.
Hoolekoguni on jõudnud rahulolematus turvafirma teenusega. Samuti on Leelo Tiisvelti sõnul
selgunud, et signalisatsioon ning kommunikatsioon ei toimi nii nagu vaja.
Otsustati: Leo Pikhof selgitab välja kooli turvamehe kohustused tema ametijuhendi põhjal ning teeb
kokkuvõtte, millele tuginedes hoolekogu selgitab välja kooli ootused turvafirmale ning teeb vastavad
ettepanekud Viimsi Haldusele.
7. Mobiilimast kooli katusel
Hoolekogu kujundas oma arvamuse lapsevanema järelpärimise kohta võttes arvesse Elisa Eesti poolt
saadetud vastust ja mõõtmisakte ning hoolekogule saadetud viiteid teemaga seotud uuringutele.
Hoolekogu liikemete seas oli antud küsimuses eriarvamusi.
Otsustati:
1. Kuna hoolekogul puudub vastav pädevus, siis usaldada Terviseameti akti, mille põhjal Elisa Eesti
paigaldatud mobiilimast ei kujuta ohtu laste tervisele.
2. Teha ettepanek Viimsi Haldusele uute lepingute sõlmimisel alternatiivsete sidevahendite leidmiseks
või mobiilside tugijaamale uue asukoha leidmiseks.
3.Kaire Povilaitis koostab vastuse järelpärimise esitanud lapsevanemale.
8. Garderoobides asuvad nagid
Lapsevanematelt saadud tagasiside põhjal ei mahuta garderoobide ala õpilase kõiki vajalikke
garderoobis hoitavaid asju kuna üleriietele lisaks ripuvad nagis ka kotid kehalise kasvatuse, ujumise,
trennide, talvel suusariiete jm vajalike asjadega. Garderoobiala muutmine näeks ette liiga suurt
investeeringut, mille jaoks hetkel võimalust ei ole.
Otsustati: Iga klass peab lahendama oma riiete ning asjade paigutamise ise, kasutades vajadusel
klassis asuvaid kappe ja nagisid või välisukse juures asuvaid nagisid. Klassijuhatajad ja lapsevanemad
aitavad juhtida laste tähelepanu oma asjade paremale organiseerimisele.
9. Suuskade hoidmine koolis
Eelmisel aastal hoiti suuski trepikojas hunnikus trepi all. Nende kättesaamine sealt ei ole lastel lihtne
ja selline läbisegi väljasikutamine võib rikkuda suuski. 2c klassi õpetajal ja vanematel tekkis mõte
suuskade hoidmiseks vastava aluse ehitamiseks. Nad ehitasid valmis aluse ja tõid selle kooli ka teistele
vaatamiseks, kui on vajadus ja huvi midagi sarnast teha.
Pakuti välja võimalusi kasutada õuetrepi alust võrkaiaga ala või sisehoovi.
Otsustati: Teha ettepanek Viimsi Haldusele koolile kuuri ehitamiseks, kuhu saaks paigutada kooli
inventari ning talvehooajal õpilaste suuski.
10. Informatsiooni ärakuulamine seoses 1.klasside lahutamise teemaga.
Leelo Tiisvelt andis ülevaate, milline on hetkeseis antud teemaga. Asjasse puutuvaid lapsevanemaid
on teavitatud, klassijuhataja leidmiseks korraldatud konkursile laekus 1 sooviavaldus ning õpetaja
alustab tööd 5.jaanuarist. Leo Pikhof andis ülevaate lapsevanemate tagasisidest ning soovidest.
Otsustati: Hoolekogu usaldab kooli juhtkonda ning õpetajaid ja leiab, et kool on pädev langetama
otsuseid seoses 1.klasside lahutamise teemaga.

11. Hindamisjuhendi arutelu
Kuulati ära Martti Vaidla ülevaade Tallinna ja lähiümbruskonna koolide hindamissüsteemidest.
Esitatud tabelist selgus, et suures ülekaalus toimib koolidel numbriline hindamine. Tekkis diskussioon
täheline vs numbriline hindamine. Hoolekogu liikete seas oli eriarvamusi. Katrin Markii kinnitas, et
valla haridusameti poolt tehakse ettepanek kõigi valla koolide tähelisele hindamisele üleminekuks.
Katrin Markii sõnade kohaselt on tendents kõigi lähiümbruse koolide üleminekul tähelisele
hindamisele ning pole mõistlik muuta praegust hindamissüsteemi. Probleemi nähti täheliste hinnete
teisendamisel numbrilisteks. Probleemist on teadlik ka kooli juhtkond ning Leelo Tiisvelt kinnitas, et
hinnete teisendamine tuleb üle vaadata.
Otsustati: Kooli juhtkond peab üle vaatama ning korrigeerima tähelise hindamise numbriliseks
teisendamise.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub 12.01.2015.a. kell 18.00-20.00
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