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Algus: 18.00
Lõpp: 20.00
Juhataja: Anu Kaiv
Protokollija: Kaire Povilaitis
Osalejad: Rando Siimon (1.A), Bianka Engel (1.B), Peeter Uustal (1.C), Auris Aume
(2.A), Maarja Kapsi (2.B asendusliige), Helen Vaikre (2.C), Maida Insler (3.A), Leonard
Pikhof (3.C), Anu Kaiv (4A), Villem Keerdo (4.C), Maaris Usima (5.A), Kristin Tiiman
(5.B), Kaire Povilaitis (6.A), Mari-Liis Mugra (õpetajate esindaja-väikesed klassid),
Merilin Kõre (õpetajate esindaja-suured klassid), Leelo Tiisvelt (kooli direktor), Janek
Murakas( Viimsi Vallavalitsus)
Puudusid: Mari-Kätrin Kinks (2.B), Maire Tõnne (3.B), Otto Riisenberg (4.B), Maarit
Mürk (väikesed klassid), Priit Robas (Viimsi Vallavolikogu)
Päevakord:
1. Hoolekogu esimehe valimine
2. Hoolekogu protokollija valimine
3. Hoolekogu tööplaani koostamine
4. Arvamuse andmine õpilastega arenguvestluste läbiviimise korrale
5. Hinnangu andmine pikapäevarühmade töökorraldusele
6. Jooksvad küsimused
1. Hoolekogu esimehe valimine.
Leelo Tiisvelt viis läbi hoolekogu esimehe valimised. Kandidaatideks esitati Anu Kaiv ja
Villem Keerdo. Hääletamine oli salajane. Häältelugemiskomisjoni kuulusid Leonard
Pikhof ja Kristin Tiiman. Hääletustulemusena jagunesid hääled järgmiselt: Anu Kaiv- 12
häält, Villem Keerdo- 4 häält.
Otsustati: Valida hoolekogu esimeheks Anu Kaiv.

2. Hoolekogu protokollija valimine.
Hoolekogu protokollija kohale esitati kandidaadiks Kaire Povilaitis.
Otsustati: Valida hoolekogu protokollijaks Kaire Povilaitis. Vastuhääli ei olnud.

3. Hoolekogu tööplaani koostamine.
Leelo Tiisvelt tutvustas lühidalt hoolekogu seadusest tulenevat töökorda ja ülesandeid,
millest lähtuvalt tuleb koostada hoolekogu tööplaan.
Ettepanek: Hoolekogu esimees Anu Kaiv koostöös kooli juhtkonnaga koostab
hoolekogu 2016-2017.a. tööplaani ning edastab selle hoolekogu liikmetele.

4. Arvamuse andmine õpilastega arenguvestluste läbiviimise korra
muudatusettepanekule.
Leelo Tiisvelt tutvustas õpilastega arenguvestluste läbiviimise korda. L. Tiisvelti sõnul
on lisatud eelmisel aastal tehtud muudatusettepanek, millest tulenevalt toimuvad
õpilastega arenguvestlused 2. trimestril.
Ettepanek: Korrata õpilastega arenguvestlust 2. trimestril, et anda õpilasele tagasisidet
toimunud muutustest.
Otsustati: Kiita heaks õpilastega arenguvestluste läbiviimise korra muudatus.

5. Hinnangu andmine pikapäevarühmade töökorraldusele
Leelo Tiisvelt selgitas pikapäevarühmade töökorda ning murekohti. Tema sõnul on
töökorralduses muudatusi söögiaegades, kellaaegades. Rühmad on väga suured, palju
on neid lapsi, kes ootavad huviringide algust või kojuminekut, kuid on ka neid, kes pole
pikapäevarühma registreeritud. Kuna lapsevanemad jätavad sageli teavitamata lapse
puudumisest, siis ei ole õpetajatel ülevaadet, kes peaks pikapäevarühmas osalema ja
kes mitte. Sellega seoses vajab lahendamist kooli ja lapsevanemate vaheline
kommunikatsioon.
Hoolekogu liikmed tundsid huvi, milliste tegevustega on sisustatud pikapäevarühmades
veedetud aeg. Leelo Tiisvelti sõnul on võimalik mängida lauamänge, lugeda raamatuid
või teha koduseid ülesandeid. Arutelu käigus pakuti välja ka mõte tasulise
lapsehoiuteenuse loomiseks.

Ettepanek: Hoolekogu liikmed edastavad oma klassi listidesse info pikapäevarühma
töökorraldusest ning puudumistest teavitamise vajalikkusest.

6. Jooksvad küsimused
6.1 Pildistamine
Lapsevanemad on andnud tagasisidet fotograafi üksluise lähenemise suhtes õpilaste
pildistamisel.
Ettepanek: Kooli juhtkond annab fotograafile tagasisidet lapsevanemate arvamusest.
6.2 Probleemid söögivahetundidel
Auris Aume edastas 2.A klassikoosolekul välja toodud probleemi, et söögivahetundidel
ei jätku õpilastele piisavalt kohti, et süüa koos klassikomplektiga ühe laua taga. Leelo
Tiisvelti kinnitusel pole võimalik koolisööklasse rohkem laudu paigaldada. Igal
söögivahetunnil on sööklas korrapidajast õpetaja, kes tegeleb probleemide
lahendamisega. Õpetajatele ei saa anda söögivahetundide ajal lisakohustusi kuna
töölepingu seadusega on töötajatel õigus töö- ja puhkeajale.
Ettepanek: Kooli personal abistab söögivahetundidel söömist organiseerida nii, et
klassikomplektid saaksid koos süüa.
6.3 Liikluskorraldus kooli ümbruses
Lapsevanemad on märganud, et Schüdlöffeli tee ja Ritsika tee ristmikul eiratakse
paremakäe reeglit.
Otsustati: Anu Kaiv teavitab Viimsi valla kommunaalametit liiklusmärgistuse
parandamise vajalikkusest Schüdlöffeli tee ja Ritsika tee ristmikul.
6.4 Heakord kooli ümbruses
Lapsevanemad ei ole rahul kooli ümbruse heakorraga. Sageli on kooliümbruses
klaasikilde, libedusetõrje puru ja muud prahti.
Ettepanek: Avaldada rahulolematust kooli haldusettevõttele kooliümbruse heakorra
puuduste tõttu.

6.5 Koolikiusamiste ennetamine
Auris Aume esitas järelpärimise tegevuskava kohta, mida tehakse koolikiusamiste
ennetamiseks. Mari-Liis Mugra selgitas, et psühholoog teeb regulaarselt klassides
teavitustööd. Hetkel on peatunud suhtlemisringide läbiviimine kuna kooli psühholoog
viibib lapsehoolduspuhkusel. Leelo Tiisvelt teatas, et tegevuskava on kirjas kodulehel,
kooli kodukorras.
6.6 Lahtiste uste päevad
Maaris Usima esitas ettepaneku lahtiste uste korraldamise kohta kõigile soovijatele,
mitte ainult 1.klassidele. See oleks hea võimalus tutvustada kooli ka neile, kes
otsustavad kooli vahetada erinevates klassiastmetes. Leelo Tiisvelt kinnitas, et lahtiste
uste päevadele on alati kõik oodatud.
Ettepanek: Teavitada kooli kodulehel, et lahtiste uste päevadele on kooli oodatud kõik
soovijad.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub:
14.novembril 2016.a.
Protokollija: Kaire Povilaitis

