
VIIMSI KOOLI HOOLEKOGU 

 

LIIKMETE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1 

Tallinn                       18.november 2020 

Aeg: Algus kell 18.00, lõpp kell 19.27 

Koht: Viimsi Kool (Randvere tee 8, Viimsi, 74001 Harju maakond) 

Juhatas: Peeter Sipelgas 

Protokollis: Merlin Nurk 

Võtsid osa: Merlin Nurk, Peeter Sipelgas, Armo Avila, Marika Sutter, Mati Mätlik, Anni 

Martin, Jaen Lainevool, Villem Keerdo, Ahmed Porkveli, Hans Mattias Süld, Urve Palo, 

Vallavalitsuse asendusliige Maiu Plumer, Katrin Kiilaspää 

Puudusid: Liina Mugu, Helen Põlluaas, Marju Aolaid 

 

 

 

PÄEVAKORD: 

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine 

2. Viimsi Kooli tänased rõõmud ja mured 

3. Viimsi Kooli avaliku konkursi läbiviimise korra kehtestamine 

4. Jooksvad küsimused 

ARUTLETI/OTSUSTATI: 

 

1.  Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine: 

a. Hooolekogu kosseis kinnitati 28.10.2020 

b. Hoolekogu esimehe valimine: 

i. Kandidaadid: Mati Mätlik (7 häält), Armo Avila (4 häält) 

ii. Hoolekogu esimeheks kinnitati Mati Mätlik 

c. Hoolekogu aseesimees:  

i. Kandidaadid: Armo Avila (10 häält) 

ii. Hoolekogu esimeheks kinnitati Armo Avila 

d. Hoolekogu liikmed: 

1. 1. Klasside lastevanemate esindaja – Merlin Nurk 

2. 2. Klasside lastevanemate esindaja – Armo Avila 

3. 3. Klasside lastevanemate esindaja – Marika Sutter 

4. 4. Klasside lastevanemate esindaja – Mati Mätlik 

5. 5. Klasside lastevanemate esindaja – Anni Martin 



6. 6. Klasside lastevanemate esindaja – Helen Põlluaas 

7. 7. Klasside lastevanemate esindaja – Jaen Lainevool 

8. 8. Klasside lastevanemate esindaja – Villem Keerdo 

9. 9. Klasside lastevanemate esindaja – Liina Mugu 

10. Õpetajate esindaja – Ahmed Porkveli 

11. Õpilaste esindaja – Hans Mattias Süld 

12. Viimsi Vallavolikogu esindaja – Urve Palo 

13. Viimsi Vallavalitsuse esindaja – Marju Aolaid 

 

2. Viimsi Kooli tänased rõõmud ja mured: 

a. Mis teeb rõõmu? 

 Oleme saanud olla enamike klassidega kontaktõppel 

 Esimesed sammud stabiilsema, avatuma, kaasavama ja arengule 

orienteeritud töökeskkonna loomisel – „meie kool“ ja „meie tunne“ 

 Liikuma Kutsuva Kooliga liitumine ja tegevustega alustamine: 

 Aktiivsed tunnid ja vahetunnid 

 Koolitused õpetajatele 

 Vahendid algkooliõpilastele 

 Sammulugemisvõistlus 

 Viimsi Kooli I õpetajate olümpiamängud 

 Mentorite ja menteede töökorralduse muutmine – arengut toetav 

koostöö koolis (10+10) koostöös Tallinna Ülikooliga 

 KiVa meeskoona taasloomine ja praktiline koolitus õpetajatele 

 Viimsi Kooli tulevikurajad: 

 Ahhaaliku kooli mudeliga tutvumine – vaheajal käidi külas 

Tartu Forseliuse Koolis, mis on Ahhaalik kool. Märksõnad: laps 

on aktiivne õpilane ja võtab endale vastutuse.  

 Ideekohtumised juhtkonna tasandil 

 Seminarid nõukojaga – ideedelaborid podisevad 

 Kogukonna ja koostööpartneritega.. 

 Digikooli lahendus on osutunud rohkem kui vajalikuks 

 Protoklassid (3 klassi) 

 Office 365 kasutusele võtmine 

 Kohe kohe valmib VDI lahendus 

 Õpetajate ja õpilaste digitaalsete oskuste parendamine koolituste 

näol 

 Ühtne platvorm e-tundide läbiviimiseks 

 Pääsesime HARNO digipurki 

 Oleme kogunud loomaaia asukatele kõrvitsaid 

 Propageerinud kooli tulekut jalgsi või rattaga 

 Koristanud maailma 

 Tähistanud õpetajate päeva 



 Meie koolis töötab Viimsi valla haridustöötaja 2020 Liis Remmel 

 Leituanud, programmeerinud ja ehitanud 

 Sportinud 

 Tähistanud kooli sünnipäeva jne 

 Meiega liitub 23.novembrist uus haridustehnoloog ja jaanuarist uus 

sotsiaalpedagoog 

b. Mis teeb muret? 

 COVID-19 ja sellest tulenevad piirangud 

 INERTS 

 5 õpetajat on läinud/õigepea minemas lapsehoolduspuhkusele 

 Hetkel otsitakse personali: 

 II kooliastme HEVKOt 

 Osalise koormusega inglise keele õpetajat  

 Loodusainete õpetajat (keemia, füüsika, bioloogia) 

 Surve palgafondile (koondamise lõpule viimine, valesti sõlmitud 

tööleping) 

 Õpetaja vaimne tervis kiiresti muutuvates oludes 

 Haridusvaldkonna võistlused/olümpiaadid on sellel poolaastal edasi 

lükatud või tühistatud.  

 Suur koosrmus seoses õpetajate asendamistega, vajadus abiõpetajate 

järele 

 Muukeelne õpilane – soov on luua oma mudel, mis toetaks võõrkeelt 

rääkivaid õpilasi 

 Puhastusteenistus 

 Õpetaja professionaalse arengu toetamine 

 Aeg..või selle puudus 

 Randvere Kooli õpilaste kohanemine uue keskkonnaga – koolid on 

omavahel tihedas suhtluses, et õpilaste koolivahetus sujuks võimalikult 

valutult.  

 

3. Viimsi Kooli avaliku konkursi läbiviimise korra kehtestamine 

a. Otsustati üksmeelselt planeeritavad muudatused dokumendis kehtestada 

 

4. Esimehe Mati Mätliku sõnavõtt/ettepanekud: 

a. Ettepanek panna juba järgmiste hoolekogu koosolekute toimumise kuupäevad. 

Järgmised hoolekogu koosolekud toimuvad: 

 27.jaanuaril 2021 kell 18:00 

 17.märtsil 2021 kell 18:00  

 12.mail 2021 kell 18:00 



 Augusti kohtumise lepime kokku mais 

b. Hoolekogu koosolekute ajaline formaat on 1,5h. Juhul, kui me ei mahu selle aja 

sisse, siis lepime kokku uue erandkorras koosoleku teemade jätkamiseks.  

c. Probleemide/murede korral, mida ei soovi laiemas ringis arutada, võib otse 

ühendust võtta ka Mati Mätlikuga.  

d. Mõttekoht on, et kas mõningatele hoolekogu koosolekutele võiks kaasata ka 

vanematekogu liikmed. Esialgne plaan teha ühiskoosolek jaanuaris 2021.  

i. Mõned ettepanekud vanematekogu koosoleku teemadeks: 

1. Koolivorm  

2. Kooli ja kodu koostöö 

 

5. Küsimused/ettepanekud: 

a. Õuesõppe klass - on endiselt aktuaalne, kuid hetkel jääb eelarve taha ning sellisel 

kujul nagu oli hetkel projekti kontseptsioon üles ehitatud ei sobinud koolile. Soov 

on õueala projekteerida kui tervikuna, kuhu kaasatakse ka projekteerijad. Võtame 

selle punkti eraldi arutlemisele järgmise hoolekogu koosoleku päevakorra 

punktina.  

b. 3.klasside poolt ettepanek teha jõuluvaheaja eel projektinädal sarnase 

ülesehitusega nagu oli 16.11 toimunud projektipäev, et lapsed saaksid enne 

saabuvaid pühi olla juba vajaliku aja eemal suuremast kollektiivist, mis tagaks 

vaheajal ohutu kohtumise oma vanavanematega.   

c. Koolitoit – hetkel probleemi ei ole. Koolitoidu osas palun anda kohe signaal 

võimalikult kiirelt Mati’le teada, et lahendus leida.  

d. Täiendavalt laekunud murekohti 7.klasside esindaja poolt: 

i. 1. Iseseisvate tööde sisu, kui õpetaja puudub. Seda eriti ainetes, mis on 

selles klassiastmes uued. Kui algusest peale õpitakse midagi valesti, on 

pärast keerulisem ümber õppida.  – probleemist ollakse teadlik ja 

tegeletakse.  

ii. Kooli ja kodu koostöö. Mis see täpsemalt on, millal ja millest vanemaid 

teavitatakse ja millest on kool kohustatud teatama. Otsustati, et teema võiks 

olla järgmisel vanematekogu koosolekul päevakorras ja arutlusel. 

 

Peeter Sipelgas                   Merlin Nurk 

Juhataja              Protokollija 


