Randvere Kooli hoolekogu koosoleku protokoll
Randveres,

30.01.2019

Algus: 18:00
Lõpp: 20:00

Osalejad: Marju Mik (1. klasside esindaja), Marko Laving (3. klasside), Kristi KelderEha (3. klasside esindaja asendusliige), Anu Kaiv (4. Klasside esindaja), Villem
Keerdo (6. klasside esindaja), Liina Savolainen (5. klasside esindaja), Alari Allika
(tavaklasside õpetajate esindaja asendusliige), Reet Aljas (2. klasside esindaja),
Ermo Mäeots (Viimsi Vallavalitsuse esindaja), Irina Gross.

Päevakord:
1. Arvamuse andmine Randvere Kooli palgakorralduse põhimõtetele.
2. Arvamuse andmine Randvere kooli põhimääruse muudatustele (täiendatud).
3. Arvamuse andmine Randvere kooli kodukorra muutmisele (arutelu ohtlikud esemed).
4. Randvere kooli hädaolukorra plaani sissejuhatav tutvustus.
5. Jooksvad küsimused:
o KIVA rakendamise hetkeseisust?
o 3. C klassi lastevanemate koosolekul tõstatus küsimus – toidupakid, mis peaksid
asendama koolilõunat. Klassiväljasõidule kaasa saadud toidupakk sisaldas vaid pirni,
Corny müslibatooni, isegi mitte veepudelit. Ka spordivõistlusele anti kooli poolt kaasa
uuvili ja väike müsli. Lastel oli kooli tagasi jõudes kõht väga tühi. Kas sellised toidupakid
täidavad õpilastele ettenähtud normid? Kas kooli tervisenõukogu kiidab heaks sellised
toidupakid?
o - Koolirahu küsimus (1. B näitel).
o - Koolipäeva algus.
o - Suusad.
o - Esimene koolipäev 2019/2020 õppeaastal
o - Transpordiküsitluse tulemused

1. Arvamuse andmine Randvere Kooli palgakorralduse põhimõtetele.

Muudeti töötasu maksmise juhendit selliselt, et Vabariigi Valitsuse või Viimsi vallavalitsuse
poolt muudetud töötasu suuruse korral poleks vaja juhendit uuesti muuta. Koolil on õigus ise
määrata tugiisikuid. Hoolekogul küsimus ei tekkinud.
2. Arvamuse andmine Randvere kooli põhimääruse muudatustele (täiendatud).

Koolijuht tutvustas eelarvet. Hoolekogul kommentaare ei olnud.

3. Arvamuse andmine Randvere kooli kodukorra muutmisele (arutelu ohtlikud
esemed).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/

