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munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord“ § 4, § 15 lg 1 ning Viimsi
Vallavalitsuse 2. november 2012 korralduse nr 759 “Viimsi Keskkooli hoolekogu
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Heaks kiidetud hoolekogu 02.09.2013 koosolekul.

Õppeaasta eesmärgid:
1) muuta hoolekogu nähtavaks
2) kaasata kõik vanemad olulisemate teemade arutellu läbi vanematekogu
3) luua usalduslik suhe kooli juhtkonnaga
1. Hoolekogu koosseis 2012-2013 õppeaastal
Viimsi Keskkooli õpilaste arvu kasv esitas väljakuste ka kooli hoolekogu valimistele
– peamine küsimus oli kuidas tagada kõikide klassi- ja kooliastmete esindatus
hoolekogus. Juba eelmine hoolekogu esitas Viimsi vallavolikogule ettepaneku muuta
määrust, millega kehtestatakse valla haridusasutuste hoolekogude töökord. Seega oli
2012/13 õppeaastaks valitud hoolekogu esimene uue korra järgi valitud kogu.
Hoolekogu valimised toimusid kahes etapis – esmalt valiti igast klassist üks esindaja,
kellest moodustus vanematekogu (73 liiget) ning kes seejärel valis igast klassiastmest
ühe esindaja hoolekogu liikmeks. Nii moodustus hoolekogu 12 klassiastme esindajast,
lisaks õpetajate ja vallavolikogu esindajad. Hoolekogu valitakse üheks õppeaastaks.
Hoolekogu esimeheks valisid hoolekogu liikmed Katre Eljas-Taali ja aseesimeheks
Mati Mätliku.
Hoolekogu koosseis 2012/13 õppeaastal oli järgmine:
Hoolekogu liige

Keda esindas

1

Martti Vaida

1. klasside esindaja

2

Rita Veskimeister

2. klasside esindaja

3

Margus Paeorg

3. klasside esindaja

4

Hjalmar Konno

4. klasside esindaja

5

Mati Mätlik

5. klasside esindaja

6

Rein Leipalu

6. klasside esindaja
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7

Madis Saretok

7. klasside esindaja

8

Katre Eljas-Taal

8. klasside esindaja

9

Kristina Kams

9. klasside esindaja

10 Kadri Troost

10. klasside esindaja

11 Andre Laine

11. klasside esindaja

12 Aivo Varem

12. klasside esindaja

13 Alge Ilosaar

Põhikooli õpetajate esindaja

14 Kirsi Rannaste

Gümnaasiumi õpetajate esindaja

15 Grete Jürgenson

Õpilaskonna esindaja

16 Cathy Tullkvist

Viimsi Vallavolikogu esindaja

2. Seadusest tulenevad tegevused
Põhikooli ja gümnaasiumiseadus sätestab hoolekogude rolli ja ülesanded. 2012/13
õppeaastal käsitles hoolekogu järgmisi seadusest tulenevaid teemasid:
1. Arvamuse avaldamine kooli põhimääruse muudatuste kohta
2. Arvamuse avaldamine õpilaste vastuvõtu tingimuste ja korra kohta
3. Õpetajate atesteerimiskomisjoni töös osalemine – töögruppi valitud Rein
Leipalu
4. Nõusoleku andmine suurema pikapäevarühma täitumuse ülemise piirnormi
kehtestamiseks (nõusolek anti tingimustega)
5. 2013. aasta Viimsi Keskkooli eelarveprojekti läbiarutamine ja heakskiitmine
6. Ettepanekute tegemine uude kooliõppekava üldossa - töögruppi valitud Rita
Veskimeister
7. Ettepanekute tegemine kooli arengukavaprojekti - töögruppi valitud Kadri
Troost
8. Piirnormist suurema klassitäituvuse ülemise piirnormi kehtestamine
9. Viimsi Keskkooli Fondi taotluse hindamiskomisjoni töös osalemine –
töögruppi valitud Martti Vaida
10. Viimsi Kooli pedagoogiliste ametikohtade täitmise konkursikomisjoni töös
osalemine – töörühma valitud Rein Leipalu (asendusliige Madis Saretok ja
Martti Vaida)
11. Koolikohtade jagunemise probleemi lahenduste leidmise töörühmas osalemine
– töörühma valiti Madis Saretok
3. Olulisemad teemad, millega Viimsi Keskkooli hoolekogu on tegelenud
Viimsi valla haridusasutuste võrgu arengukava 2013-2020 uuendamine
2011. a sügisel moodustas Viimsi Vallavalitsus töögrupi, mille eesmärgiks oli Viimsi
valla haridusasutuste võrgu arengukava uuendamine. Töögruppi kuulusid ka kaks
Viimsi Keskkooli hoolekogu liiget – Katre Eljas-Taal ja Madis Saretok. Arengukava
võeti Viimsi vallavolikogu poolt vastu alles 27.08.2013. Peamiseks arengukava
vastuvõtmise viibimise põhjuseks võib pidada suutmatust vallasiseselt kokku leppida
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haridusasutuste arenguvõrgu arendamisel.
Viimsi Keskkooli hoolekogu on olnud protsessiga kursis kogu arengukava
uuendamise perioodi vältel, arutanud arengukavas ettepandud arengustsenaariume
ning avaldanud ka oma arvamust Viimsi vallajuhtidele ja volikogule. Läbi klassi eposti listide on teavitatud ka vanemaid käimasolevast protsessist ning võimalikest
arengutest.
Karulaugu kooli juurdeehituse töörühmas osalemine
Kuna koolikohtade defitsiit on suurim just Viimsi keskuse (sh. ka Viimsi Keskkooli)
piirkonnas ning üheks kõige optimaalsemaks viisiks olukorda lahendada on teha
Karulaugu õppehoonele juurdeehitus, siis moodustas Viimsi vallavalitsus töörühma
leidmaks juurdeehitusele parim lahendus. Viimsi Keskkooli hoolekogu esindajana
kuulus töörühma ka Katre Eljas-Taal. Planeeritav juurdeehitus peab mahutama
vähemalt 30 klassikomplekti ja olema 5000m2 suur, et täita koolikohtade nõudlus.
Augusti 2013 lõpu seisuga on arhitektid projekteerimas valla vajadustele parimat
lahendust.
Vanematekogu kokkukutsumine
Koostöös Viimsi Keskkooliga viidi läbi kevadine vanematekogu kokkusaamine.
Peamisteks teemadeks olid laste turvalisus ja kooli tugikeskuse töö tutvustamine.
Randvere kooli juhi valimise konkurss
Jaanuari lõpus algatas Viimsi Keskkool konkursi Randvere õppehoonele tegevjuhi
leidmiseks. Hoolekogu esindas selles komisjonis Katre Eljas-Taal. Randvere
õppehoone avatakse 2013/14 õppeaastal.
Viimsi Keskkooli probleemide kaardistamine
Hoolekogu alustas tegevust kooli probleemide kaardistamisega. Probleemide
kaardistamise aluseks võeti esimesel vanematekogul 29.08.12 esitatud ettepanekud ja
ideed koolielu parendamiseks, neile lisati hoolekogu ja koolipoolsed ettepanekud.
Protsessi tulemusena kaardistatud tegevused, millega peab edasi tegelema:
•
•
•
•
•

õpetamise/metoodika kvaliteet vajab ühtlustamist
turvalisus ja järelevalve koolikorra jälgimise üle kooliterritooriumil ja selle
ümbruses vajab edasiarendamist
reaalainete õpetamise kvaliteet vajab ühtlustamist
infovahetus kooli ja kodu vahel vajab ühtlustamist (ei ole alati järjepidev ja
ühtlane)
puudulik infrastruktuur (staadioni ja kahe koolihoone vahelise kõnnitee
puudumine)

Lisaks kaardistati jätkuvalt vajalikud parendustegevused:
•
•
•
•

füüsilise õpikeskkonna vastavusse viimine riikliku õppekava nõuetega
õpilase eripärade arvestamist tuleks edasi arendada ja õpilasi tunnustada
õppetöö ja koolikorraldus vajab jätkuvat parendamist
koolikiusamist tuleb senisest rohkem õppida märkama

Hoolekogu noppis oma tegevuse jaoks välja kolm suunda, kus koolil 2012/13 abi
kõige rohkem vaja oli:
• Randvere kooli avamine ja käivitamine
• Haridusasutuste võrgu arengukava uuendamine
• Vanematekogu eestvedamine
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4. Tugitegevused, mida hoolekogu on aasta jooksul teinud
1. Hoolekogu esitas jaanuaris 2013 Viimsi abivallavanem Jan Treile märgukirja
seoses staadioni vajalikkusega ning motiveerimaks valda kooli rahastamise
mudeli üle Rahandusministeeriumiga läbirääkimisi pidama, kuna praegune
rahastamismudel on kooli jaoks ebaõiglane.
2. Hoolekogu pööras valla kommunaalameti juhataja Alar Mik’u tähelepanu
ühistranspordi korralduse parendamise ning kõnnitee rajamise vajadusele kahe
koolihoone (Viimsi Keskkooli suur maja ja Karulaugu hoone) vahele.
3. Hoolekogu kutsus abivallavanem Jan Trei hoolekogu koosolekule andmaks
ülevaadet valla haridusasutuste võrgu arengukava uuendamise ning staadioni
ehitamise hetkeseisust.
5. Plaanid 2013/14 õppeaastaks
1. Lisaks põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevatele ülesannetele, leiab
hoolekogu, et kooli kodukorrast mitte kinnipidamine (sh klassikord,
puudumised jms) ning laste füüsiline turvalisus koolis (tubakas,
narkootikumid, füüsiline vägivald) on jätkuvalt probleemid, millega peab kool
tugevalt tegelema. Kooli kodukord tuleb ausse tõsta nii, et klassides on tunni
ajal vaikus ning tundidest puudumine ei oleks massiline probleem. Mõlemad
häirivad nii õpetajaid kui ka tundides osalevaid õpilasi. Lisaks tingib õpilaste
arvu suurenemine koolis ka tugikeskuse töö tõhustamise – nii paljude eri
vanuses laste kontsentratsioon piiratud territooriumil päev-päevalt üksteise
kõrval paratamatult toob kaasa käitumis- ja suhtlemisprobleeme.
2. Hoolekogu surve Viimsi Keskkooli koolikohtade puuduse leevendamiseks on
jätkuvalt aktuaalne ja kriitiline teema. Tänase päeva seisuga on Viimsi
Keskkool 2014/15 õppeaastal fakti ees, kus õpilased peavad ruumipuudusel
hakkama koolis käima kahes vahetuses (või libiseva graafikuga või
suurendatakse laste arvu klassis vms). Viimsi Keskkooli koolikohtade puuduse
leevendamiseks on vald küll käivitanud Karulaugu õppehoone juurdeehituse
planeeringu, kuid kuna rahastamisskeem ei ole veel selge, siis ei ole ka selgust
juurdeehituse valmimise osas. Kuni Karulaugu hoone juurdeehituse
valmimiseni peab Viimsi Keskkool koostöös hoolekogu ja vallaga leidma
lahenduse ruumikitsikusele.
3. Kooli õppekvaliteedi tõstmiseks tasuks koolil kaaluda eriklasside
moodustamist kas siis alates esimesest või seitsmendast klassist – õpilasi ju
jagub ning võimalus spetsialiseeruda oleks tõenäoliselt tervitatav just
andekatele lastele.
4. Staadioni puudumine on kindlasti Viimsi Keskkoolile valus küsimus, kuna
koolil ei ole täna võimalik täies mahus anda õppekavajärgset haridust
kehalises kasvatuses, rääkimata valla laste kergejõustiku harrastamise piiratud
võimalustest. Seepärast peab hoolekogu jätkuvalt ‘hoidma kätt pulsil’ Viimsi
valla plaanidel ning toetama staadioni võimalikult kiiret valmimist.
5. Vanematekogu peaks kindlasti jätkama vanemaid esindava ja kooli juhtkonda
toetava organina – see peaks jääma kohaks, kus kool saab küsida vanemate
tagasisidet või arvamust teatud küsimustele. Hoolekogu, kui samuti kooli
juhtkonda toetav ja kooli käekäiku jälgiv organ, peaks jääma vanematekogu
kokkukutsujaks.
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6. Hoolekogu nähtavus nii koolis kui ka vanemate seas on endiselt nõrk.
Hoolekogu on küll parendanud infolevikut ja andmeid kooli kodulehel, tehes
end vanematele kättesaadavamaks, kuid hoolekogu tegevuse nähtavust see
oluliselt parandanud ei ole. Seega tuleb järgmisel õppeaastal edasi mõelda kas
ja kuidas muuta hoolekogu tegevused koolile ja vanematele nähtavamaks.

