Randvere Kooli Hoolekogu koosolek
Randvere

16.05.2016

Algus: 18.00
Lõpp: 19.00
Juhataja: Anu Kaiv
Protokollija: Marju Kuuse
Osalejad: Auris Aume (1.A), Mari-Kätrin Kinks (1.B), Helen Vaikre (1.C), Maire Tõnne (2.B),
Mai-Liis Maasar (2.A), Anu Kaiv (3.A), Marju Kuuse (3.B), Villem Keerdo (3.C), Anli Soosaar
(õpetajate esindaja suured klassid), Kaja Masing (õpetajate esindaja väiksed klassid), Jan
Teri (Viimsi abivallavanem vallavalitsuse esindajana), Leelo Tiisvelt (kooli direktor), Ivo
Saarma (HEV õpilased); Kaire Povilaitis (5. A); Kristin Tiiman (4.B); Siiri Alamaa (kooli
õppejuht)
Puudusid:, Triin Uustalu (6.A), Martti Vaidla (4.A), Leonard Pikhof (2.C)
Päevakord:
1. Randvere kooli spordiväljaku eskiisi tutvustus (J.Trei)
2. Muudatusettepanekute tegemine alljärgnevatesse dokumentidesse:
a. Kooli sisehindamise kord
b. Kooli õppekava
c. Kooli arengukava
3. Kooli toitlustuse hetkeolukord, ülevaade kohtumisest 22.04.2016 - A. Kaiv. M.Tõnne.
4. Koolivormi muudatuse ettepanek tootja poolt.
5. Kevadlaada kokkuvõte
6. Jooksvad küsimused.
1. Randvere kooli spordiväljaku eskiisi tutvustus (J.Trei)
Viimsi abivallavanem J. Trei tutvustas Randvere kooli planeeritava spordiväljaku eskiisi.
Planeeritava spordiväljak tagab õppekavas ettenähtud tegevuste läbiviimise võimaluse.

Planeeringu tegemisel lähtuti reaalsetest võimalustest. Spordiplatsi planeeritud ehitusaeg on
2017, valmis peaks saama sügiseks.
Spordiplatsile tuleb 4 jooksurada, 2 kaugushüppekasti, kuulitõuke/kettaheite ala,
palliplatsid, jõulinnak, abihoone (suuskadele jm spordivahenditele). Vt Lisa 1
Sügisest saab kasutada valgustatud Tädu terviserada sportimiseks, talvel suusatamiseks.
Varuks on jäetud maaala, mida saab kasutada kooli juurdeehitusteks või laiendusteks.
Seni jätkub veel ka järgmine aasta laste viimine Viimsi kooli staadionile.
2. Muudatusettepanekute tegemine kooli sisehindamise korda, kooli õppekavva,
kooli arengukavva
 Hetkel on kool 6-klassiline. Perspektiiviks on muuta kool 9 - klassiliseks. Probleemiks
olevat selle juures õpetajate saamine, ruumipuudus ja sellest lähtuvalt juurdeehituse
läbiviimise vajalikkus.
 Neljandas klassis on võimalik lastel valida, kas valivad käsitöö/kodundustunni või
tehnoloogia/puutöö.

Õppeaasta

teisel

poolel

saavad

ainet

vahetada.

Üleminekuperioodil viimasel viiendikul peavad lapsed valima, kas jätkavad
käsitöö/kodundusega või tehnoloogia/puutööga.
 Digiõppepäevade läbiviimine jätkub alates teisest klassist.
Ettepanekud:
 Hindamissüsteemis tagasiside võiks olla hoolsuse hindamisel sama, mis õppeainete
eest antav, et ei oleks segadust.
 Oleks hea kui kuu raames läbitavad sündmused toetaksid õppekavade täitmist.
Õppekava tegevust võiks siduda läbi erinevate tegevuste.
3. Kooli toitlustuse hetkeolukord, ülevaade kohtumisest 22.04.2016 - A. Kaiv.
M.Tõnne.
22.04.2016 toimus kohtumine, kus oli kohal vallavalituse esindaja, toitlustaja,
Terviseametist 4 spetsialisti, A. Kaiv, M. Tõnne ja M.Kuuse.
Kohutumine toimus selleks, et oleks tagatud eritoitu saavatele lastele nõuetekohane toit.
Nüüdseks, peale kohtumist ja kooskõlastatud kokkuleppeid, on eritoitu saavatele
lapsevanematele kättesaadav lastele väljastatava toidu tehnoloogiline kaart, kahjuks ei ole
veel sellest võimalik tuvastada, kas väljastatav toit vastab eakohastele nõuetele. Siiski on toit

parem. On võimalik tuvastada millega on ära võetud toiduained asendatud. Lastele
väljastatavad puuvilja kogused on õiged.
Kuna vanematel on jooksvalt ettepanekuid toitlustuse osas, siis et kõik probleemid ja
küsimused saaksid vastused, edaspidi saata info lisaks Tampe Toit esindajale ka kooli
Tervisenõukogu juhile ja hoolekogu juhile.
4. Koolivormi muudatuse ettepanek tootja poolt.
Arutati kas jätta koolivormil olev logo tikitud kujul või asendada kleebitava logoga, mis
pidavat tootjapoolsel kinnitusel olema vastupidav.
Otsus: hoolekogu ühehäälsel otsusel otsustati, et koolivormile jääb logu tikitud kujul.
5. Kevadlaada kokkuvõte
Kevadlaadaga koguti 413 eurot. Lava selle eest kahjuks ei saa. Arutati, kas saadud raha
kasutada teisel eesmärgil või jätta alles, et saaks hiljem lisada teistest üritustest saadav tulu
ning siis osta lava.
Otsus: hoolekogu otsustas, et saadud raha ei kasutata teisel eesmärgil vaid jäetakse alles, et
saaks hiljem lisada teistest üritustest saadav tulu ning siis vastavalt planeeritud
sihtotstarbele kasutada lava ostmiseks.
Märkus: 30.07.2016 toimuvad kohvikutepäevad, ja 30.08.2016 võiksid lapsevanemad, kes
soovivad, tuua kooli väikseks jäänud koolivormi elemendid, kus saavad teised lapsevanemad
osta omale koolivormi elemente. Saadav tulu läheks lisaks lava ostmiseks puudu oleva
summa katmiseks.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub:
Augusti lõpus 2016.a. kell 18.00-20.00
Protokollija:
Marju Kuuse

