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1. Täienduste tegemine arengukava projekti.
Leelo Tiisvelt andis lühiülevaate arengukava projektist. Toimus arutelu ning ettepanekute esitamine
arengukava täiendamiseks.
Arutelu jooksul tekkisid järgmised mõtted:
 Kooli kodulehe uuendamise käigus tõsta rohkem esile hoolekogu tegevus. Kodulehel
võiksid olla rohkem nähtaval hoolekogu koosolekute toimumisajad ning
päevakorrapunktid.
 Parandada infoliikumist laste koolivälistel üritustel, konkurssidel, võistlustel
osalemise kohta. Luua õhustik, kus antakse teada tublidest lastest, kel on põnevad
hobid.
 Vajalik on arengukava täitmise mõõtmine igal aastal ning arutelu hoolekogus.
Otsustati: Võtta arengukava uuesti arutlusele hoolekogu augustikuu koosolekul kui on selgunud
sisehindamise tulemused.
2. Arvause andmine kooli sisehindamise korrale.
Leelo Tiisvelt tutvustas kooli sisehindamise korra projekti.
Otsustati: Kiita heaks kooli sisehindamise kord. Vastuhääli ei olnud.
3. Arutelu kooli logo üle.
Hoolekogu tutvus esitatud logovariantidega.
Otsustati: Esitada logo kujundale järgmised ettepanekud:
1. Lihtsustada esitatud logo (File: Randvere_kool_logo2.pdf- viimane variant), et
seda oleks võimalik kasutada trükistel, meenetel, koolivormil.
2. Kaaluda teksti fondi ühildamist kooli välisseinal asuva teksti fondiga.
3. Pakkuda rohkem värvilahendusi, lähtuda kooli sise- ja väliskujunduse
värvidest.
4. Tegevusplaani koostamine koolivormi loomiseks.
Hoolekogu arutas erinevaid lahendusi koolivormi kohustuslike elementide loomiseks ning pidas
vajalikuks määrata esindus Norrison Oüga läbirääkimisteks.
Otsustati: Määrata Norrison Oüga koolivormi loomiseks läbirääkimisi pidama Mai-Liis Maasar ning
Kaire Povilaitis.

Läbirääkimistel võtta aluseks järgmised kriteeriumid:
 Koolivormi põhivärv on hall.
 Piduliku koolivormi elemendid on valge särk, vest või pihikseelik, lips või seotav
lehv, tekkel. Pidulikku vormi kantakse tumedate pükstega või tumeda seelikuga.
 Igapäevase koolivormi elemendid on polosärk või t-särk ning värvilahendusi on 2.
 Koolil on spordiüritustel oma esindusvorm. Selle ostab kool, kuid võimalus
tellimiseks on ka lapsevanematel.
 Koolivormi tellimine peab olema lapsevanemale mugav ning kiire.
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