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1. Ettepanekute tegemine kooli arengukava projekti. 

2. Järelpärimine kooli 9-klassiliseks muutmise kohta. 

3. Jooksvad küsimused. 

 

1. Ettepanekute tegemine kooli arengukava projekti. 

Leelo Tiisvelt tutvustas kooli arengukava esialgset projekti. Arengukavasse on andnud sisendi nii 

kooli töötajad, õpilased kui ka lapsevanemad. Lapsevanemate soov on, et klassid jääksid väikesteks, 

kuid koolil tekib sellega seoses probleem riigipoolse rahalise kattega. Kõige suurem probleem on 

väikeste klasside täituvusega. Priit Robas soovitas pigem hoida laste arv väikestes klassides madalana 

ning kinnitas, et kui kooli poolt vallale esitatav eelarve on põhjendatud, siis vald toetab ka rahaliselt. 

Hoolekogu leidis üksmeelselt, et Randvere Kool peab arenema omalaadseks kogukonnakooliks ning 

olema selles valdkonnas kompetentsikeskuseks. Samuti peab Randvere Kool olema teenäitaja ja 

kogemuste jagaja HEV õpilaste integreerimisel tavakoolidesse. See on hea võimalus koolitada endale 

tulevasi õpetajaid. 

Ettepanek: Uurida võimalusi Euroopa Sotsiaalfondist toetuste saamiseks meie kooli HEV klasside 

jaoks. 

Hoolekogu tegi ettepanekuid arengukava projekti paremaks sõnastamiseks. Tekkis arutelu terminite: 

„väikesed klassid”, „suured klassid”  muutmiseks. Parema selguse saamiseks võiks leida uued 

väljendid nende klasside eristamiseks. 

Leelo Tiisvelt kinnitas, et augustikuuks on tehtud kooli sisehindamise analüüs ning arengukava on 

augustis heakskiitmiseks valmis. 

Otsustati: Saata arengukava projekt lastevanemate meililistidesse tutvumiseks. 

 

2. Järelpärimine kooli 9-klassiliseks muutmise kohta. 
Lapsevanemate ning laste tagasiside põhjal on väga suur soov, et kool muutuks 9-klassiliseks. 

Hoolekogu esitas kooli juhtkonnale ning vallavolikogu esindajale järelpärimise, kas sellel teemal on 

mingeid muutusi. Priit Robas kinnitas, et vallas veel Randvere Kooli 9-klassilisena ei nähta ning 

selleks muutuseks ei ole eelarves raha. Samuti ei peeta seda tulevikuperspektiivis otstarbekaks kuna 

laste arv väheneb. Priit Robas soovitas siiski jätta arengukavasse sisse punkt kooli põhikooliks 

muutmise plaanist. 

Leelo Tiisvelt selgitas, et lastele on kõige olulisem õppida vanuselises ja õppekava järgi kohandatud 

keskkonnas. Kõige olulisem on, et väikesed klassid ning nooremad klassiastmed saaksid käia 

kodulähedases koolis. Kuna 7.-9.klassid vajavad õppekava järgi juba erialaõpetajaid ning võttes 

arvesse õpetajate põuda, ei suudaks hetkel Randvere  Kool nendes klassiastmetes kvaliteetset haridust 

pakkuda. Randvere Kooli eesmärk on kasvatada õpilane iseseisvaks, et ta oleks valmis nii kooli- kui 

keskkonna vahetuseks. Hetkel on Randvere Kool mittetäielik põhikool. 

Otsustati: Jätta kooli arengukavasse sisse punkt eesmärgist Randvere Kooli põhikooliks 

muutumiseks. 

 

 



3. Jooksvad küsimused. 
 

3.1 Kuidas korraldada kooli unustatud riiete ja esemete omanike leidmist? (Anu Kaiv)  

On tekkinud probleeme koolis kehalise kasvatuse tundidesse unustatud asjade leidmisega. Lapsed ja 

lapsevanemad ei ole teadlikud, kus kaotatud/unustatud asju hoitakse ning kuidas neid kätte saab. 

Samuti tekib probleem nende asjade säilitamisega.  

Ettepanek: Pakkuda lastele võimalus antud olukorrale lahendusviiside leidmiseks. 

 

3.2 Koolivormi kandmisest. 

Hetkel ei ole selgust koolivormi kandmise tavas. Antud teema vajab paremat selgitamist lastele ja 

lastevanematele. On olnud olukordi, kus ei teata, milline on akadeemiliselt pidulik koolivorm. 

Hoolekogu leidis üksmeelselt, et kool peab looma keskkonna, kus koolivormi kandmine on auasi. 

Leelo Tiisvelt andis lühikese ülevaate uue koolivormi loomise hetkeseisust. Uus koolivorm peaks 

olema kasutusel 2015/2016 õppeaastast.  

Ettepanek: Luua tutvustav voldik 1.klassi lapsevanematele, kus on selgitatud kooli tavad, reeglid, 

kodukord, selgitused koolivormi kandmise kohta. Teavitada lapsevanemaid uue koolivormi loomise 

kavast ning et Viimsi Kooli vormi mitte tellida. 

Otsustati: Kiita heaks koolivormi kandmise tava Randvere Koolis.  

 

3.3 Ettepanek Randvere Kooli Fondi loomiseks (Martti Vaidla) 

Hetkel toimub Randvere Kooli huviringide ja projektide rahastamine Viimsi Kooli fondide kaudu. On 

tekkinud arusaamatusi erinevate kontode kasutamisega ning lapsevanemate rahad on laekunud 

valedele kontodele. Parema selguse saamiseks võiks olla Randvere Koolil oma fond, et jagada raha 

oma kooli huviringidele ja projektidele.  

Otsustati: Martti Vaidlal selgitada välja fondide toimimisega seonduv ning Randvere Kooli 

võimalused. 

 

3.4 Ettepanek traditsioonilise kooliürituse leidmiseks. (Martti Vaidla) 

Randvere Kool võiks arendada välja oma traditsioonilise heategevusürituse nagu selleks on nt Viimsi 

Kooli heategevusball. Väga tore üritus oli möödunud aastal vabariigi aastapäeva tähistamine, kuid 

nüüd on paljud tähtpäevad koolivaheaegade perioodil. Anli Soosaar teavitas plaanist korraldada 

kogukonnaüritusena „Volbriöö kõnd”.  Koolis toimuvad üritused võiksid olla rohkem kajastatud 

kogukonna teavituskanalites, rohkem kasutada külade teadetetahvleid, Facebook-Randvere kogukonna 

lehekülgi. 

Ettepanek: Koguda ideid kooli traditsioonilise ürituse leidmiseks. 

 

3.5 Õpilaste tunnustamine. (Martti Vaidla) 

Hetkel on Randvere Kooli laste spordivõistlustel, konkurssidel, olümpiaadidel osalemise tunnustamine 

puudulik. Leelo Tiisvelti sõnul on sageli probleem ka selles, et paljud lapsevanemad ei soovi, et nende 

lapsed osaleksid konkurssidel. Kardetakse kaotamist. Andmekaitse seadus ei luba autahvlitel lapse 

pildi ning nime koosesitamist. 

Otsustati: Tunnustada õpilaste ja õpetajate saavutusi erinevatel konkurssidel, võistlustel, 

olümpiaadidel koolipoolse tänukirjaga. 

 

 

Järgmised hoolekogu koosolekud toimuvad:  

27.04.2015.a. kell 18.00-20.00 

25.05.2015.a. kell 18.00-20.00 

 

 

 

Protokollija: 

Kaire Povilaitis 


