Randvere Kooli Hoolekogu koosolek
Kuupäev: 27.04.2015
Algus: 18.00
Lõpp: 20.20
Juhataja: Kadri Lehenurm
Protokollija: Kaire Povilaitis
Osalejad: Martti Vaidla, Mai-Liis Maasar, Anu Kaiv, Anli Soosaar, Kaire Povilaitis, Kadri Lehenurm,
Kristin Tiiman, Leelo Tiisvelt, Hiis Villmann, Maire Tõnne, Katrin Markii
Puudusid: Ivo Saarma, Leonard Pikhof, Priit Robas, Triin Uustalu, Anna Maria Ülviste
Päevakord:
1. Koolivorm
2. Kokkuvõte logokonkursist
3. Arvamuse andmine töötasutamise juhendile
4. Arengukava
5. Uute õpetajate konkurss
6. Jooksvad küsimused.
1. Koolivorm.
Leelo Tiisvelt edastas hoolekogule kahe koolivormi tootja tutvustused. Mõlemad tootjad, Norrison OÜ
ning Houstex OÜ (koolivorm.ee), pakuvad koolivormi täiskomplekte ning neil on olemas e-poed.
Hoolekogu oli üksmeelel, et akadeemiliselt pidulik koolivorm on must(tumehall)-valge. Koolivormi
elemendid ning värvid otsustatakse peale tootja valimist. Hoolekogu liikmed pidasid oluliseks
koolivormi tellimise võimalust terve õppeaasta jooksul, mitte paar korda aastas.
Otsustati: Hoolekogu liikmetel koguda infot Norrison OÜ ja Houstex OÜ valmistatud koolivormide
kvaliteedi kohta ning anda tagasisidet hoolekogu meililistis hiljemalt esmaspäevaks, 4.maiks.
2. Kokkuvõte logokonkursist.
Leelo Tiisvelt andis ülevaate koolis korraldatud logokonkursist ning tutvustas hoolekogule võidutööd.
Järgmise etapina tuleb teha koostööd disaineritega, kes panevad lapse kujundatud logo disainikeelde.
Kuna logo on kooli disaini osa, siis tuleb välja selgitada, kas logo kujundamiseks ja kooli visuaalse
identiteedi edasiarendamiseks (dokumendipõhjad, veeb, koolivorm jms) on koolil vaja välis- ja
sisekujunduse loonud disainerite kooskõlastust (kui autoriõigus ei tulnud peale lepingu lõppemist üle
Tellijale). Edasiste disainitööde tellimiseks uurib kool võimalusi koostööks seniste disaineritega ning
võtab ka konkureerivaid pakkumisi. Hoolekogu leidis üksmeelselt, et logo peab peegeldama kooli
väärtusi ning oluline on säilitada laste nägemus kooli logost.
Otsustati: Katrin Markiil välja selgitada kooli õigused logo iseseisvaks kujundamiseks lähtuvalt
projekteerijaga sõlmitud lepingust. Anda tulemusest teada hoolekogule.
3. Arvamuse andmine töötasustamise juhendile.
Leelo Tiisvelt tutvustas töötajate töö tasustamise juhendi projekti ning vastas hoolekogu liikmete
küsimustele palgapõhimõtete kohta. Katrin Markii kinnitusel on praegu kõigis Viimsi valla koolides
ühesugused palgapõhimõtted. Anli Soosaare sõnul on õpetajad rahul kontakttundide arvestamise
süsteemiga, kuid on tekkinud küsimusi õpetaja ja abiõpetaja liiga väikese töötasu erinevuse kohta.
Otsustati:: Kooskõlastada Randvere Kooli töötasustamise juhend ja muuta see 2015.a. septembris
vastavalt Viimsi valla volikogu määrusele.
4. Arengukava.
Hoolekogu liikmed andsid ülevaate lastevanemate poolsest tagasisidest kooli arengukava projektile.
Pakuti välja järgmised ideed kooli traditsioonilisteks üritusteks:
Rahvakultuuri ringide arendamine (eesmärgiks laulu- ja tantsupidudel osalemine)
Kaduneljapäevane laste kirbuturg (seotud majandusõpetusega)

Heategevuseks esemete annetamine (kindlal päeval, igal aastal)
Presidendi vastuvõtt Vabariigi aastapäeval (toimunud ürituse näitel)
4 üritust õhtusel ajal kogukonnale- emadepäev, isadepäev, jõulud, Vabariigi aastapäev
Kogukondlikud spordiüritused (jalgrattamatk, „Liigume koos” volbriööl)
Koolilõpu üritus (6.klasside lõpetamine- kooli lõpetamise traditsioonid)
Heategevusüritused kooli jaoks (talgud, lillesibulate kogumine ja istutamine)
5. Uute õpetajate konkurss.
Leelo Tiisvelt andis ülevaate õpetajate konkursile laekunud sooviavaldustest. Kooli juhtkond selgitab
välja kvalifikatsiooninõuetele vastavad avaldused, seejärel toimub vestlusvoor, kus komisjoniliikmena
osaleb ka hoolekogu esindaja.
6. Jooksvad küsimused.
Kadri Lehenurm tutvustas Kultuurkapitali toetuse taotlemise võimalusi koolile rahvariiete
hankimiseks.
Otsustati: Kool esitab hiljemalt 20.maiks 2015.a. Kultuurkapitalile taotluse rahvariiete hankimiseks
toetuse saamiseks.
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