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Viimsi Kooli hoolekogu koosolek.  

Algus kell 18.00. Lõpp 19.30.  

Osalejad: Karin Grents, Kristi Õng, Armo Avila, Asko-Juhan Aasa, Mati Mätlik, Maris Laanela, 

Helen Põlluaas, Jaen Lainevool, Villem Keerdo, Ahmed Porkveli (õpetajate esindaja), Elis 

Meimäe (õpilaste esindaja), Peeter Sipelgas (koolijuht, kutsutu), Katrin Kiilaspää 

(õppedirektor 5.-9. klass, kutsutu).   

Puudus: Merlin Nurk.  

1. Protokollija valimine. 2021/2022 õppeaastal on protokollijaks Maris Laanela.  

2. Päevakorrapunkt 1 (Peeter Sipelgas) 

Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine.  

13.10 kinnitatud uus Viimsi Kooli hoolekogu koosseis.  

Hoolekogu esimehe valimine – otsustati teha avalik hääletamine.  

• Villem Kerro seadis üles kandidaadi Kristi Õng.  

Kristi Õng on valmis kandideerima.  

Avalik hääletamine: poolt 10.  

10 poolthäälega on Kristi Õng valitud Viimsi Kooli hoolekogu esimeheks.  

Hoolekogu aseesimehe valimine – otsustati teha avalik hääletamine.  

• Karin Grents seadis ennast üles.  

Karini poolt hääletas 3 inimest.  

• Asko Juhan Aasa seadis ennast üles.  

Asko Juhan Aasa poolt hääletas 0 inimest.  

• Jaan pakub välja Villem Kerro. Villem Kerro on nõus kandideerima.  

Villem Kerro poolt hääletas 6 inimest. 

Viimsi Kooli hoolekogu aseesimeheks valiti 6 poolthäälega Villem Kerro.  

3. Mis teeb rõõmu? (Peeter Sipelgas) 

- Võimalik on olnud olla kontaktõppes;  

- eesmärgiks liikuda stabiilsema kooli poole;  

- Erasmus + akrediteering aastani 2027;  

- oleme saanud jätkata KIK projektidega;  

- teadlaste ÖÖ festival;  

- Euroopa keeltepäeva tähistamine;  

- projektipäevad;  

- õiglase kaubanduse nädal;  

- kõrvitsate kogumise kampaania;  

- võistlused (nuputamine jne);  

- õpihuvilaager vaheajal 1. – 3. klassid;  

- mentorite, menteede koolitused, arendusmeeskond on jõudnud tegutseda;  

- HEV õpilastele mõeldud mööbel on jõudnud Viimsi Kooli;  

- õpilünkade tasandamise toetus – pakume nädalas tuge 33 tunni ulatuses (muukeelsed, 

keemia, füüsika, matemaatika jne);  

- PCR – testimise võimalus Viimsis. Aitäh hoolekogule;  

- koolipidaja on olnud väga koostöine;  

- Viimsi koolimeeskonna vaktsineeritus ületab 90% piiri. 12 – 16 vanuseliste õpilaste seas 

on vaktsineerituse tase 62%.  
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4. Mis teeb muret? (Peeter Sipelgas) 

- COVID – 19 on kontaktõppe korraldamine;  

- kohanemine muutuvate korraldustega on õpetajatele keeruline;  

- testimised (HTM antigeeni kiirtestid ja skriiningud). Esimese ringiga said õpilased koju 1 

testi. Teise korraga said õpilased koju 3 testi. Kolmanda korraga saavad õpilased koju 4 

testi.  

1. ringiga tuli välja 7 positiivset tulemust.  

Eelmise nädala skriiningust ei tulnud mitte ühtegi positiivset tulemust.  

Sel nädalal teeme antigeeni testi põhjal tulemused. Järgmisel nädalal (18.11) skriiningu 

põhjal ning osalevad kõik õpilased.  

Synlab on olnud abiks.  

Kristi Õng: ettepanek pöörduda valla poole, et toetada edaspidiseid skriiningu läbiviimisi. 

Vald oli tegelikult nõus toetama.  

- õpetajate vaimne tervis ja asendustundide maht. 42 tagasisidet vanemate poolt, kes olid 

valmis asendustunde andma.   

- Otsime oma meeskonda: keemiaõpetajat (alates detsembrist. Lapsehoolduspuhkusele 

mineva õpetaja asendamiseks); sotsiaalpedagoogi; matemaatikaõpetajat (pikemalt koolis 

eemal oleva õpetaja asendamiseks).  

- Õpetaja professionaalse arengu toetamine.  

- Koolides toimuvad kogunemised tuleks panna teatud ajaks pausile. Kuid kõiki asju ei 

tahaks ära keelata, sest tahaks lastele ikkagi midagi pakkuda. Oleme oma mulli ära 

defineerinud ning lähtume ette nähtust, kuid vaatame ka kaalutledes võimalused üle.  

 

Jooksvad küsimused.  

• Asko - Juhan Aasa: COVID-19 kordinaator?  

Peeter: seis on hetkel üsna rahulik. Stuudiumi keskkond on võimaldanud vähendada sellega seotud 

töömahtu.  

Kristi Õng jätkas teemat: kas oleks mõistlik siiski see inimene tööle võtta, sest hetk on küll rahulik, 

kuid kriisi hetkel oleks ta olemas.  

Peeter: jah. See inimene oleks vajalik.  

• Villem Keerdo: kooliõde?  

Peeter: ei Fertilitas ega ka vald ei ole märku andnud. Kooliõde saab hetkel tegeleda tavapärase tööga. 

Testima tema ei pea, skriiningu tulemusi edastavad õpetajad.  

Kristi Õng: kirjutan valda ning küsin üle, kas vallal on Fertilitasega kontakti.  

Peeter: meie kooli õpilaste arvust tulenevalt peaks meil olemas olema 2 kooliõde.  

• Karin Kret: õpetajate tööjõuturg? Üleostmised, leidmised.  

• Asko Johan Aasa. Õpetajate päeval oli häire ning uksed sulgusid. Kas need uksed peaksid 

sulguma?  
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Peeter: jah. Need uksed pidid sulguma. Õppimiskoht: turvamees peab sellistel puhkudel 

teada andma, et oli valehäire.  

• HEV laste lisandumine sellest õppeaastast. Kuidas on läinud?  

Katrin Kiilaspää:  Randvere koolist tuli üle 4 eriklassi. Kokku uut 8 eriklassi.( 

• Lisarahastus riigi poolt: Opiqu litsentside tarbeks ning õpilünkade tasandamiseks.  

• Viimsi Kooli ujula rekonstrueerimine: uues koalitsioonilepingus on see kirjas.  

• Randvere kooli 7. klassi õpilaste ületulek. Teadlikkus ja valmisolek õpilaste ja vanemate 

seas on tõusnud – mis neid Viimsi Koolis ees ootab. Eelhäälestus on sel aastal parem.  

Randvere kool: muutub peagi põhikooliks.  

• Kuna sel õppeaastal lõpetavad 9. klassid on need, kes on 3 aastat õppinud Covid-19 

viiruse piirangute valguses, siis kas seda võetakse arvesse ka gümnaasiumitesse sisse 

astumistel?  

Viimsi Gümnaasiumi meeskond käis õpilastele sisseastumistest rääkimas: 

sisseastumiseksamid viiakse Viimsi Kooli õpilastele läbi Viimsi Koolis.  

Palve on õpetajatel viia läbi vestlusi ja õpilasi seeläbi sisseastumisteks ette valmistada.  

Suhtuda tõsiselt käitumis- ja hoolsushinnetesse, vestlusvooru.  

*Viimsi Gümnaasiumi laiendamise teema. Ruumide kasutuselevõtt teistes valla 

hoonetes, spor 

• Muukeelsed õpilased 1. klassides. Sel aastal on eelmise aasta näitel valmidus teine.  

1. klasside peale on 3 abiõpetajat, mis on toonud leevendust.  

Hetkel on 6 abiõpetajat. Kuna klassikomplekte on palju, siis tuleb abiõpetajaid klasside 

vahel jagada.  

• Õpilaste esindaja Elis: õpetajate valmidus õpilasi ohjata – distsiplineerimine. Õpilased, 

kes segavad õppimist.  

Peeter: tunnirahuklass. Õpilane, kes segab tundi, võib õpetaja saata tunnirahuklassi.  

Elis: asendusõpetajad ei saa märkusi kirjutada. Õpilased on telefonides.  

Katrin: palun mind teavitada rikkumistest.  

 


