Randvere Kooli Hoolekogu koosolek
Kuupäev: 12.10.2015
Algus: 18.00
Lõpp: 20.00
Juhataja: Kadri Lehenurm ja Anu Kaiv
Protokollija: Marju Kuuse
Osalejad: Auris Aume (1.A),Mari-Kätrin Kinks (1.B), Helen Vaikre (1.C), Maire Tõnne
(2.B), Leonard Pikhof (2.C), Anu Kaiv (3.A), Kadri Lehenurm (3.C), Kristin Tiiman (4.B),
Anli Soosaar (õpetajate esindaja suured klassid), Kaja Masing (õpetajate esindaja väiksed
klassid), Oksana Šelenjova (Viimsi vallavolikogu esindaja), Leelo Tiisvelt (kooli direktor)
Puudusid: Ivo Saarma (HEV õpilased), Triin Uustalu (6.A), Kaire Povilaitis (5.A), Martti
Vaidla (4.A), Mai-Liis Maasar (2.A)
Päevakord:
1. Arvamuse ja kooskõlastuse andmine töötasutamise juhendi muudatustele
2. Hoolekogu esimehe ja protokollija valimine
3. Hoolekogu esindaja valimine valla haridusvõrgu arengukava töörühma
4. Hoolekogu tööplaani koostamine
5. Muudatusettepanekute tegemine õpilastega arenguvestluste läbiviimise korrale
6. Hinnangu andmine pikapäevarühmade töökorraldusele
7. Toitlustamisega seotud teemad
8. Liikluskorraldus kooli ümbruses
1. Arvamuse ja kooskõlastuse andmine töötasustamise juhendi muudatustele
Leelo Tiisvelt tutvustas töötajate töö tasustamise juhendi muudatusi ning vastas
hoolekogu liikmete küsimustele palgapõhimõtete kohta. Muudatused puudutasid
eelkõige klassijuhatajate töö tasustamist pearaha järgi. Peale esimese koosoleku punkti
arutamist lahkus Leelo Tiisvelt.
Otsustati: Info võeti teadmiseks ja anti kooskõlastus.
Märkus: Kuna dokument ei olnud protokolli koostamise momendiks avalikult
kättesaadav, siis seda protokollile ei lisatud

2. Hoolekogu esimehe ja protkollija valimine
Komisjoni liikmeteks olid nõus olema Mari-Kätrin Kinks ja Maire Tõnne
Protokollijaks oli nõus olema Marju Kuuse
Esimehe kandidaadiks esitati ainuisikuliselt Anu Kaiv.
Esimehe valimine oli avalik.
Otsustati: Hoolekogu esimeheks valiti ühehäälselt Anu Kaiv.
3. Hoolekogu esindaja valimine valla haridusvõrgu arengukava töörühma
Hoolekogu esindaja kandidaadiks valla haridusvõrgu arengukava töörühma esitati
ainuisikuliselt Anu Kaiv.
Hoolekogu esindaja valimine valla haridusvõrgu arengukava töörühma oli avalik.
Otsustati: Hoolekogu esindajaks valla haridusvõrgu arengukava töörühma valiti
ühehäälselt Anu Kaiv.
4. Hoolekogu tööplaani koostamine
Kadri Lehenurm tutvustas hoolekogu liikmetele päevakorda. Kuna uue tööplaani sisendit
Leelo Tiisveltilt ei olnud jäetud, siis jäi tööplaan koostamata.
Otsustati: Oodata ära Leelo Tiisveldilt sisendi andmine. Teha kindlaks, kellest saab
vallavalitsuse esindaja. Kooli personali värbamisel hoolekogu esindajat hetkel ei valitud.
Jätkutegevus: Tööplaani sisendi saamisel Leelo Tiisveldilt koostada uus hoolekogu
tööplaan.
5. Muudatusettepanekute tegemine õpilastega arenguvestluste läbiviimise korrale
Hoolekogu liikmed vaatasid üle arenguvestluse korra läbiviimise ja arutasid läbiviimise
ajakava (eesmärgipärasus) ja tegid muudatusettepaneku.
Hoolekogu ettepanek: viia arenguvestlus läbi II trimestri jooksul.
http://www.randverekool.edu.ee/public/Arenguvestlused_2014-15_Randvere.pdf
6. Hinnangu andmine pikapäevarühmade töökorraldusele
Loeti ette lapsevanema kiri, mis oli seotud pikapäevarühma söömise ajaga. Kontrolliti
kodulehel olevat infot pikapäevarühma toitlustamise aja kohta ja leiti, et info ei ole ühene.
Arutelu käigus ilmnes, et söömine toimub jooksvalt kell 13.20-14.40.

Hoolekogu ettepanek: Ühtlustada kooli kodulehel pikapäevarühma söögiaegade
kajastus. Toimub kell 13.20-14.40.
http://www.randverekool.edu.ee/public/PPR_kehtestatud.pdf
http://www.randverekool.edu.ee/public/PPR_HEV_kehtestatud.pdf
7. Toitlustamisega seotud teemad
Ilmnes, et lapsed ei saa ettenähtud normi alusel puu-, juur- ja aedvilju. Toidukvaliteet on
kehvapoolne. Osade erivajadustega laste toidust, kes isegi on esitanud arstitõendi ja
teavitanud toitlustusega tegelevat firmat mis toite laps ei tohi süüa, on välja jäetud
keelatud toiduained, kuid ei ole neid mitte millegagi asendatud. Seega lapse toit ei vasta
ettenähtud normidele. Lapsed, kelle vanemad on tellinud hommikuputru ja maksnud ka
selle eest, ei saa putru. Lapsele öeldakse, et pudru eest ei ole tasutud, kuigi reaalselt on
vanemad selle eest tasunud. Pudru saamiseks peab laps tasuma sularahas. Pärast aga
ilmneb, et infosüsteemi tõrgete pärast ei ole toitlustajani maksmise kohta info jõudnud.
Tõrgete esinemise kohta ei ole aga infot operatiivselt saadetud.
Hoolekogu ettepanek:
1. Koolil poolt pöörata tähelepanu kuu aja jooksul lastele väljastatava toidu koguse
ja välimuse (nt. fotona fikseerimine), et saaks edasi tegutseda toidu kvaliteedi
parandamiseks konkreetsete ettepanekute tegemisega.
2. Tõrgete ilmnemisel edastada sellekohane info operatiivselt vanemateni.
3. Asuda aktiivsemale koostööle valla haridusametiga, kellele edastada süsteemselt
kokku kogutud info ebapiisava toidukvaliteedi või koguste kohta.
Jätkutegevus: Järgmisel hoolekogu koosolekul täpsustada kooli esindajatega eelpool
toodud tegevuste läbiviimist.
https://www.riigiteataja.ee/akt/120042012008
http://www.randverekool.edu.ee/index.php?id=73506
Märkused: Anli Soosaarele saadud info põhjal on koostamisel tervise edendamise
projekt, kus üheks osaks on ka toitlustus. Projekti lühitutvustusega saab tutvuda
protokolli lisas nr 1.
8. Liikluskorraldus kooli ümbruses

Arutati, kas hoolekogu on nõus, et kommunaalametile edastatakse pöördumine kooliesise
tee ühesuunaliseks muutmiseks eesmärgiga tagada kooli tuleva ja lahkuva lapse
turvalisus.
Otsustati:

anda

nõusolek

eelpool

kajastatud

pöördumise

edastamiseks

kommunaalametile.
Märkus: Dokumendiga saab tutvuda protokolli lisas nr 2..
Lisaks päevakorras olnud teemadele arutati ka info vahendamist kooli/õpetaja
poolt vanematele
Ilmnes, et lastevanemateni saadetav info olevat kohati poolik. Saadetud infost ei ilmnevat
mis eesmärgil viiakse läbi teatud klassiväliseid tegevusi, mis tunniga on tegevus haakub,
eesmärgipärasus, kas on uuritud isikute tausta, kes neid tegevusi läbi viivad ja kas teenuse
eest lastevanematelt küsitav summa on ikka vastavuses samasisulise teenuse osutamise
maksumusega väljaspool kooli.
Hoolekogu jäi eriarvamusele vajaduses teha ettepanek viia õpetajatele läbi koolitus
teemal kuidas saata meile. Samuti jäädi eriarvamusele kooli/õpetaja poolt info saadetava
info rohkuse osas ning kust võiksid saada lapsevanemad põhjaliku info koolis läbi viivate
klassiväliste tegevuste kohta. Vallavavolikogu esindaja poolt tuli tähelepanek, et kool ei
tohi üldse lastevanematelt õppetöö eest raha võtta.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub:
23.11.2015.a. kell 18.00-20.00

Protokollija:

Koosoleku juhataja:

Marju Kuuse

Kadri Lehenurm
Anu Kaiv

