
Ülevaade Viimsi Kooli

hoolekogu tegevusest 

2021/2022 õppeaastal



Hoolekogu roll:

Hoolekogu on haridusasutuse juures alaliselt tegutsev organ, kelle 

ülesanne on haridusasutuse õpilaste, pedagoogide, haridusasutuse 

pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja haridusasutust toetavate 

organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, 

planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate 

tingimuste loomisel.



Hoolekogu koosseis 2021/2022:

Esimees – Kristi Õng

Aseesimees – Villem Keerdo

1. klasside esindaja Karin Grents, asendusliige Liis Lindvest

2. klasside esindaja Kristi Õng, asendusliige Merlin Nurk

3. klasside esindaja Armo Avila, asendusliige Liia Ringo

4. klasside esindaja Asko-Juhan Aasa, asendusliige Merike Kim

5. klasside esindaja Mati Mätlik, asendusliige Sille Klaus

6. klasside esindaja Maris Laanela

7. klasside esindaja Helen Põlluaas, Mari-Kätrin Kinks

8. klasside esindaja Jaen Lainevool, asendusliige Katre Kasepõld

9. klasside esindaja Villem Keerdo, asendusliige Edo Allas

Õpetajate esindaja Ahmed Porkveli

Õpilasesinduse esindaja Elis Merimäe

Koolipidaja esindaja Marju Aolaid, asendusliige Maiu Plumer

Vallavolikogu esindaja Siiri Visnapuu



Hoolekogu kohtumised:

9. november 2021

9. märts 2022

9. juuni 2022

29. august 2022



Olulisemad märksõnad:

- Kooli toetamine koroonakriisi raames (kooliga koostöös lahenduste 

otsimine, ametlik pöördumine ja kohtumised Viimsi vallaga, sh PCR 

testimisvõimaluse loomine)

- Õppekava muudatuste kinnitamine

- 1.klassis matemaatika tundide arvu suurendamine

- 8.klassi üleminekueksami sisseviimine

- Eesti keel teise keelena ainekava kinnitamine

- Töö- ja tehnoloogiaõpetuse V-Tec mooduli rakendamine



Olulisemad märksõnad:

- Ukraina laste õppetöö korraldamise toetamine

- Kooli kodukorra muudatuste kinnitamine

- Klassi täituvuse piirnormi suurendamine

- Struktuurimuudatuse kinnitamine

- Kooli toetamine värbamistegevustes, sh pöördumine Viimsi vallale 

seoses õpetajate palkade tõstmisega Tallinnat ümbritsevate 

valdadega konkureerivale tasemele



Märksõnad 2022/2023 õppeaastaks:

- Motiveeritud õpetajaskonna hoidmine, vakantside täitmise võimekus

- Ukraina laste õppetegevuse korraldamine kõikide osapooltega 

arvestaval moel

- Hea koostöö kooli ja kodu vahel, vastastikune toetus

- Laste ja õpetajate nii füüsiliselt kui ka vaimselt tervena hoidmine ☺



Hoolekogu 2022/2023

- Klassides toimuvad vanematekogu esindajate valimised

- 29.septembri Vanematekogu koosolekul uue hoolekogu koosseisu 

valimine

- Uue hoolekogu esimene kohtumine novembris



Hoogsat uut kooliaastat meile kõigile!


