Viimsi Keskkooli hoolekogu aruanne
2013/2014. õppeaasta
Viimsi Vallavolikogu 16.10.2012 määruse nr 18 „Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude
töökord“ § 4, § 15 lg 1 ning Viimsi Vallavalitsuse 2. november 2012 korralduse nr 759 “Viimsi
keskkooli hoolekogu kinnitamine” alusel koostatud Viimsi Keskkooli hoolekogu õppeaasta jooksul
tehtud töö aruanne.
Aruande ajavahemik: 01.09.2013 kuni 30.08.2014
Aruande koostaja: Mati Mätlik
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
Hoolekogu esimeheks valisid hoolekogu liikmed Mati Mätlik´u ja aseesimeheks Piret Simmo.
Hoolekogu koosseis 2012/13 õppeaastal oli järgmine:
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Hoolekogu liige
Antoon van Rens
Martti Vaida
Kaire Povilaitis
Anneli Neame
Hjalmar Konno
Mati Mätlik
Margit Paju
Madis Saretok
Annely Rennit
Kaja Saar
Piret Simmo
Kristina Kams
Tiina Pukk
Kirsi Rannaste
Lauri Randma
Enn Sau
Mailis Alt

Keda esindas
1.klasside esindaja
2. klasside esindaja
3. klasside esindaja
4. klasside esindaja
5. klasside esindaja
6. klasside esindaja
7. klasside esindaja
8. klasside esindaja
9. klasside esindaja
10. klasside esindaja
11. klasside esindaja
12. klasside esindaja
õpetajate esindaja
õpetajate esindaja
õpilaskonna esindaja
Viimsi Vallavolikogu esindaja
Viimsi Vallavalitsuse esindaja

2. Seadusest tulenevad tegevused.
Põhikooli ja gümnaasiumiseadus sätestab hoolekogude rolli ja ülesanded. 2013/14 õppeaastal
käsitles hoolekogu järgmisi seadusest tulenevaid teemasid:
1. Arvamuse avaldamine kooli pikapäevarühma vajaduse ja töökorralduse kohta.
2. Arvamuse avaldamine kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks.
3. Arvamuse avaldamine kooli palgakorralduse põhimõtete kohta.
4. 2014/15 õa õpilaste jagunemine kolmes õppehoones.
5. Hädaolukorra olukorra tutvustus.
6. Õpilaste vastuvõtmise tingimuste ja korra kehtestamine.
7. Viimsi Kooli 2013/2014 eelarvele arvamuse andmine.

8. Nõusoleku andmine õpilaste arvu piirnormi suurendamiseks 2014/15 õppeaastal Haabneeme,
Randvere ja Viimsi Kooli klassides 26-ni.
9.Arvamuse andmine Viimsi Keskkooli põhimääruse muudatustele.
10.Arvamuse andmine Viimsi Keskkooli põhikooli ja gümnaasiumi õppekavade muutmiseks.
11.Arvamuse andmine Viimsi Keskkooli kodukorra muutmiseks.
12. Kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate
isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kehtestamine. Hoolekogu
esindaja selles komisjonis on Piret Simmo.
3. Olulisemad teemad, millega Viimsi Keskkooli hoolekogu on tegelenud.
3.1 nn märkamise skeemiga seonduv
Info liikumine märkamisel järel:
-märkaja (laps, lapsevanem) pöördub klassijuhataja poole;
-klassijuhataja
pöördub
kas
vanema,
tugikeskuse
või
õppejuhi
poole;
-valla haridusosakonna juhataja või lastekaitsespetsialisti poole (vajadusel ka sotsiaaltöötaja poole)
pöördutakse siis, kui perega koostöö ei suju.
Ettepanek: saata infokiri edasi kõigile lapsevanematele.
Ettepanek: luua initsiatiivgrupp, kes hakkab tegelema ennetustegevuse analüüsiga.
Otsustati: ennetustegevuse analüüsiga hakkavad tegelema hoolekogu liikmed Piret Simmo, Margit
Paju, Annely Rennit, Antoon van Rens ja kooli poolt kolme õppehoone esindajad. Grupi kutsub kokku
Antoon van Rens.
Ettepanek: koostada tutvustav voldik, kus oleks kooli kohta olemas vajalik info, et vanem saaks
otsustada, millisesse kooli tema laps tuleb.
3.2 Hoolekogu arvamus Karulaugu ja Randvere õppehoone omaette kooliks muutmise kohta
Haridusasutuste võrgu stabiilse arengu seisukohast tuleb haridusasutustevõrku kohandada
muutuvate vajadustega. Hüppeliselt on suurenenud on Viimsi elanike arv ja sellest tulenevalt nõudlus
lasteaia- ja koolikohtadele ning huviharidusele. Koos õppekohtade vajadusega on püstitatud üha
kõrgemad eesmärgid osutada kvaliteetsemat õpikeskkonda, seda nii riigi kui Viimsi valla poolt seatud
hariduslikest nõuetest lähtuvalt. Lahendusena nähakse korraldada ümber Viimsi Keskkooli tegevus,
eraldades Viimsi Keskkooli koosseisust Karulaugu õppehoone ja Randvere õppehoone ning asutada
Viimsi Keskkooli eraldatavate õppehoonete baasil uued põhikoolina tegutsevad koolid.
Karulaugu õppehoones asutatakse Viimsi Vallavalitsuse hallatava asutusena Haabneeme põhikool,
nimetusega Haabneeme Kool. Kooli asukoht: Randvere tee 18, Haabneeme, Viimsi vald. Õppetöö
toimub Haabneeme Koolis põhikooli I ja II kooliastmes. Haabneeme Kool alustab koolitustegevust 1.
septembrist 2014.a
Randvere õppehoones asutatakse Viimsi Vallavalitsuse hallatava asutusena Randvere põhikool,
nimetusega Randvere Kool. Kooli asukoht: Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4, Randvere, Viimsi vald.
Õppetöö toimub Randvere Koolis põhikooli I, II ja III kooliastmes. Randvere Kool alustab
koolitustegevust 1. septembrist 2014.a.
3.3 Vanematekogu kokkukutsumine
Vanematekogu kogunes kolmel korral (07.10; 10.03 ja 19.05).
Peamisteks teemadeks olid Karulaugu ja Randvere õppehoone omaette kooliks muutmise ja
initsiatiivgrupi ideed ja ettepanekud. Samuti käsitleti koosolekutel „100 tamme“ projekti, staadioni
puudumise probleeme jt olulisi teemasid.
4. Plaanid 2013/14 õppeaastaks
1. Pakkuda Viimsi Koolile tuge suhtlemisel Viimsi vallaga staadioni ehitamisel. Staadion olemasolu
tagab koolile pakkuda õppekavajärgset haridust kehalises kasvatuses.
2. 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. Vanematekogu
kokkukutsujaks on Viimsi Keskkooli hoolekogu.
3. 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
täiendavalt tegusteda selle nimel, et kuidas muuta hoolekogu tegevused koolile ja vanematele
nähtavamaks.
Mati Mätlik
Hoolekogu esimees

