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3. Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatustele 

4. Klassi täituvuse piirnormi suurendamine 

5. Ukrainlaste õppetöö korraldus 

6. Hoolekogu ettepanekud kooli eelarve koostamisel aastaks 2023 

7. Jooksvad küsimused 

 

ARUTLETI/OTSUSTATI: 

1. Kooli valmisolek 2022/2023 õppeaastaks.  

Klassikomplekte Viimsi Koolis 67, seda 3 tk vähem kui eelmine aasta, kuna eriklasse vähem 

ja saabuvaks õppeaastaks ei lisandunud Randverest 7 klasse. Õppijate arv ei ole vähenenud, 

vaid number kasvas, kuna õppijaid on tulnud vaheklassidesse. 

Uuel aastal alustab 6 esimest klassi + ukraina laste jaoks mõeldud klass. 

Koolis 143 töötajat, 23 uut töötajat on värvatud alates veebruarist. Viimsi kool on kaotanud 

Rae vallala 2-3 õpetajat kõrgema palga tõttu. Mõningad õpetajad on pärast eemal oleku ka 

Viimsisse naasnud. Kool otsib hetkel veel arendusjuhti, sobib ka osalise koormusega inimene. 

Arutelu, kuidas olla õpetajate värbamisel konkurentsis? Kas pakkuda sotsiaalkorteri võimalus, 

eluaseme kompensatsiooni jne. 



Uueks aastaks said uue ilme ka kooli garderoobid. 

2. Struktuuri muudatus 

Alates 10.08.2022 struktuuris personali- ja kommunikatsioonijuhi ametikoht (Marja 

Mõistlik). Struktuurist kaob kommunikatsiooni- ja noortejuhi ametikoht (ÕE liigub huvijuhi 

haldusalasse) 

3. Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatustele 

Peeter Sipelgas andis ülevaate planeeritavatest kooli kodukorra muudatustest.  

Arutati, kas oleks võimalik muuta koolpäeva alguse kellaaega. Leiti, et tõsisemalt võiks 

kaaluda 1. klassi päeva alguse muutmist näiteks jättes ära hommikuringi ning alustada päeva 

kl 9.  

Hoolekogu kiitis kodukorra muudatuse heaks. 

4. Klassi täituvuse piirnormi suurendamine 

Seoses uute elanike ja Ukraina laste lisandumisega Viimsisse on vajadus suurendada klassi 

täituvuse piirnormi.  

Hoolekogu andis nõusoleku õpilaste arvu suurendamiseks 2022/2023 õppeaastaks: 

4.b: 25  

8.a: 26  

4.c: 25  

8.c: 25  

6.e: 25  

7.c: 25  

7.d: 26 

 

5. Ukrainlaste õppetöö korraldus  

 

Viimsi Koolis alustab kooliteed 21 Ukrainast pärit õpilast. 1.-3. kl liitklass õpe ukraina keeles 

+ eesti keele lisatunnid. 1.-3. liitklassi õpetaja Yuliia Sedova. Kevadel saabunud õppijad on 

integreeritud klassidesse + neile võimaldatakse eesti keele lisatunde.  

Riik toetab ukrainlaste õpet, hetkel ei ole veel kindlust, kas see jätkub 2023.aastal. 

Valla esindaja Maiu Plumeri sõnul, et suure tõenäosusega toetus jätkub, kuna riigi prioriteet 

on hetkel eestikeelne õpe. 

Ukraina haridusamet on Ukraina lastele pannud kosutusteks osaleda ka Ukraina e-õppes lisaks 

Eesti kooliõppele. HTM on lubanud sellega tegeleda, kuidas seda lahendada nii, et lapsi mitte 

üle koormata. Lisaks õppele toetavad Ukraina lapsi ka Viimsi kooli Sotsiaalpedagoogid.  



6. Hoolekogu ettepanekud kooli eelarve koostamisel aastaks 2023 

 

Ujula koos garderoobiga on lubatud Viimsi valla poolt renoveerida. 16 aastat pole ujulas 

korralikku remonti toimunud, nt ventilatsioonisüsteem on aegunud. 

Vahetust vajavad ka koolimaja peauksed, samuti vajab hooldust puitfassaadi osa, millest 

imbub vett hoone sisemusse. Lahendust otsitakse koos maja arhitektidega.  

Hoolekogu jaoks on murekohaks ka õpetajate palgad. Hetkel on Viimsi Kooli palgad 

madalamad, kui teistes nn kuldse ringi omavalitsustest. Vajadus on tõsta vallapoolset osa või 

mõelda täiendavate kompensatsioonide peale, sest koolil on suuri raskusi õpetajate 

värbamisega. 

7. Jooksvad küsimused 

Lapsevanemate üldkoosolek 22. september 2022 veebis (klassikoosolekud august-september). 

Arvutite ja projektorite rendilepinguid pikendati 31.01.2023. 

Jätkame antigeeni kiirtestimistega 2 korda nädalas (esmaspäev, kolmapäev). Karantiini 

kestvus 5 päeva. 

Madalseiklusrada… pidi valmis saama 31.08.2022, aga…saab 5.-9. september 2022. 

Terve ja korrektne riietus koolikeskkonnas. 

Nutiseadmete kasutamine tundides. 

C-korpuse garderoobisüsteem – logistika võib võtta alguses aega. 

 

 

 

Kristi Õng       Karin Grents 

Juhataja       Protokollija 


