Randvere Kooli hoolekogu koosoleku protokoll
Randveres,

05.11.2018

Algus: 18:00
Lõpp: 20:00

Osalejad: Marju Mik (1. klasside esindaja), Raili Tüür (eriklasside õpetajate esindaja), Marko Laving
(3. klasside esindaja asendusliige), Kaija Kohlmann-Genno (eriklasside vanemate esindaja), Villem
Keerdo (6. klasside esindaja), Liina Savolainen (5. klasside esindaja), Mare Müürsepp (tavaklasside
õpetajate esindaja), Reet Aljas (2. klasside esindaja), Ermo Mäeots (Viimsi Vallavalitsuse esindaja),
Ave Soon, Jaanika Lindre, Liisa Linna, Ene Smorodina.

Päevakord:
1. Toitlustusfirma Baltic Restaurants
2. Arvamuse andmine Randvere Kooli 2019 a eelarve projektile.
3. Arvamuse andmine Randvere Kooli põhimääruse muutmise projektile.
4. Randvere Kooli vastuvõtu tingimused ja kord läbivaatamine ning vajadusel muutmise algatamine.
5. Kommunikatsioon ja tagasiside. Kommunikatsiooni-ja huvijuht Hanna Kangro
6. Jooksvad küsimused:


Õpilaste ettevõtlikuse arendamine ja koolis ettevõtlusõppe korraldamise projektitoetuse
võimalus INNOVE.



EKISe andmelekke olukord/vastutus tuginedes ministeeriumi hinnangule. Koolijuhi ülevaade.



Koolitidu/Randvere koduköögi loomise areng.



Kommunikatsiooni parandamine kooli-vanemate vahel.



Suusatundide teema



Küsimus seoses üritustega kooli ruumides.

1. Toitlustusfirma Baltic Restaurants

Batic Restaraunts’iga on leping 30. juunini 2019. Firmal on

25a

kogemust toitlustuse alal, toitlustatakse 53 kooli, 44 lasteaeda. Esimestel päevadel oli toidu
planeerimisega probleeme, samuti ka toidupakkidega väljasõidule, kuid viimastel päevadel on
olukord paranenud. Söök valmib endiselt Viimsi kooli köögis ja enamik töötajaid soovisid jätkata.
Planeeritakse sisustada ka Karulaugu köök, et paremini kõiki teenindada. Toitlustaja tegeleb
hetkel ka sellega, et oleks taas oodet ja hommikuputru võimalik läbi online keskkonna tellida. Kõik
ettepanekud toitlustamise üldistes küsimustes võib edastada hoolekogule. Kui tekib küsimusi
seoses menüüga, siis ühendust võtta menüü koostajaga (viimsi.kool@daily.ee). Esimesed
tagasisided toidu kvaliteedi kohta on olnud positiivsed (Toit on palju-palju maitsvam ja puu- ja
köögiviljavahetunnis jätkub piisavalt (enne sai igaüks 1-2 tükikest)).

2.

Arvamuse andmine Randvere Kooli 2019.a eelarve projektile.
Koolijuht tutvustas eelarvet. Hoolekogul kommentaare ei olnud.

3.

Arvamuse andmine Randvere Kooli põhimääruse muutmise projektile.
Hoolekogu lisas täpsustava lause seoses Vanematekoguga (Vanematekogu esimese koosoleku
kutsub kokku hoolekogu esimees).
Hoolekogu nõustub põhimääruse muudatustega.

4. Randvere Kooli vastuvõtu tingimused ja kord läbivaatamine ning vajadusel muutmise
algatamine.
Vastuvõtutingimuste muutmise vajadust ei ole.

5. Kommunikatsioon ja tagasiside. Kommunikatsiooni-ja huvijuht Hanna Kangro
Lastevanematele saadetakse info edasi esimesel võimalusel kui see kommunikatsiooni- ja huvijuhile
saabub.
Jõulunädal 17.-21. detsember – iga päev on müümas erinev klass. 21. detsembril traditsiooniline
jõuluhommik.

6. Jooksvad küsimused.



Kool on antud projektist teadlik, kuid sellel aastal
osaleda ei jõuta, sest vajalik on projekti esitamine. Kuid laste ettevõtlikkuse arendamisega
tegeletakse pidevalt: laadad, müügipäevad ja erinevatel konkurssidel osalemine. Töös on
õpilasomavalitsuse loomine – klassivanemad.



Kool loobub dokumentide üleslaadimisest EKISsse.



Viimsi Vallavalitsusel ei ole jõudnud kooliköökide teemaga aktiivselt edasi minna (seoses
kriitilise olukorraga koolide, lasteaedade toitlustamises oktoobris), kuid on uuritud projekti
ligikaudset maksumust. Jälgitakse uue toitlustaja tulemusi ja keskendutakse sellele, et lastele
pakkuda parimat toitu. Saadud õppetund ja kogemus KLP Toiduga võetakse kindlasti uue
hanke koostamisel arvesse.



Ettepanek hoolekogust, et kogu kommunikatsioon võiks käia läbi Stuudiumi. Kool uurib
võimalust, kas Stuudiumi saab viia kooskõlla Andmekaitseseadusega seoses reklaami ja info
saatmisega lapsevanematele.



Koolile suusavarustuse hankimine- hoolekogu liige Marko Laving uurib võimalusi. Kool üritab
ka sel talvel 2. kooliastme suusatunde viia läbi Pirita Terviserajal ja 1. kooliaste jääb kooli
juurde (suusatab või kelgutab). Hoolekogult tuli ka ettepanek uurida Suusabussi rentimise
võimalusi suusatundide jaoks kooli juurde.



Küsimus seoses üritustega kooli ruumides. Kooli juhtkond vastab küsijale.



Transporditeemaline küsitlus. Kuni 16. novembrini on avatud küsitlus lapsevanematele, et
saada tagasisidet seoses bussiliiklusega: https://goo.gl/forms/pQikXJUE4HSHvt4j2



Õuevahetunnid – õueala täiendamine on töös, et lastel oleks õues tegevust ja huvi vahetund
õues veeta, suurem. Olukord on võrreldes eelmise aastaga paranenud ja rohkem lapsi kasutab
võimalust vahetunniks õue minna. Tegemist on vabatahtliku tegevusega.



Hoolekogu koosoleku protokoll valmib kahe nädala jooksul peale koosolekut ning peale
allkirjastamist saadetakse see nii hoolekogule kui vanematekogule, kes edastab selle oma
klassi vanemate listi (klassiastme esindaja oma klassi, asendusliige oma klassi ja kui on kolm
klassi klassiastmes, siis kolmandasse klassi vanematekogu liige). Samuti läheb hoolekogu
koosoleku protokoll üles kooli koduleheküljele: http://www.randverekool.edu.ee/hoolekogu/

Protokollija:

Koosoleku juhataja:

Liina Savolainen

Reet Aljas

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

