
VIIMSI KOOLI HOOLEKOGU 2022/2023 

 

 KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1 

Viimsi                       18. oktoober 2022 

Aeg: Algus kell 18:00, lõpp kell 19:50 

Koht: Viimsi Kool 

Juhatas: Peeter Sipelgas 

Protokollis: Kristi Õng 

Võtsid osa: Peeter Sipelgas, Mati Mätlik, Marika Sutter, Karin Grents, Kristi Õng, Liina 

Tamm, Eigo Sõster, Helen Kähr ja Jaen Lainevool. 

Puudusid: Merlin Nurk, Helen Põlluaas, Marju Aolaid, Siiri Visnapuu, Elis Merimäe 

 

PÄEVAKORD: 

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine 

2. Viimsi Kooli rõõmud ja mured 

3. Jooksvad küsimused 

 

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine 

Hoolekogu esimehe valimiseks otsustati teha avalik hääletus. Mati Mätlik tegi ettepaneku, et 

hoolekogu esimehena jätkaks õppeaasta 2021/2022 Viimsi Kooli hoolekogu esimees Kristi 

Õng. Kristi Õng andis nõusoleku kandideerida.  

Toimus avalik hääletamine: poolt 7 hoolekogu liiget. 

Otsustati: Valida Viimsi Kooli hoolekogu esimeheks Kristi Õng.  

Hoolekogu aseesimehe valimisel seadis Kristi Õng kandidaadina üles Karin Grentsi. Karin 

andis nõusoleku kandideerimiseks. Marika Sutter seadis kandidaadina üles Mati Mätliku, kes 

samuti andis nõusoleku kandideerimiseks. 

Toimus avalik hääletamine: Karin Grents sai 6 poolthäält, Mati Mätlik 2 poolthäält.  

Otsustati: Valida Viimsi Kooli hoolekogu aseesimeheks Karin Grents. 

2. Viimsi Kooli rõõmud ja mured 

Mis teeb rõõmu? 



✓ Kontaktõpe – võrreldes paarinädala taguse ajaga on positiivsete kiirtestide arv 

märkimisväärselt langenud. Loodame, et lapsed ja õpetajad püsivad terved ja saame 

jätkata kontaktõppel.  

✓ Meil on õpetajad – suurema osa vabadest ametikohtadest on suudetud täita, siiski on 

veel mitu kohta, mille koormust jagatakse praegu maja sees, kuid see pole pikaajaliselt 

jätkusuutlik lahendus. 

✓ Erasmus+ õpiränded – pärast koroona poolt tingitud pausi on taas alanud 

õpilasvahetused ja õpiränded. 

✓ KIK projekti õppekäigud – mitmed klassid on KIKi raames käinud väljasõitudel. 

✓ Maailmakoristuspäev – tänu Viimsi Kooli lastele sai ka Viimsi sel aastal palju 

puhtamaks. 

✓ Madalseiklusrada  on lõpuks avatud.  

✓ Ühisüritused nii klassides kui ka kooliastmeülesed. Näiteks õpetajate päeval käis 

aulatäiele noortele rääkimas Sass Henno. 

✓ V-Tech mooduli käivitamine on läinud suurepäraselt. 

✓ Viimsi valla haridustöötaja 2022 õpetaja Viimsi Kooli õpetaja Karin Keert. 

✓ Vahetame vaatenurka – uus ring mentoreid ja menteesid on alustanud ka sellel aastal. 

✓ Õpilünkade tasandamine läheb planeeritult, riigi poolt on selleks hetkel eraldatud ka 

lisavahendid. 

 

Mis teeb muret, millised on väljakutsed?     

✓ E-sigaretid ja koolivara rikkumine – koolis on plahvatuslikult kasvanud e-sigarettide 

kasutamine ja nendega kaubitsemine. Tahtlikult on lõhutud ka III kooliastmes 

tualettruumide sisustust. Toimus arutelu, kuidas kooli selles toetada. Ettepanekud: 

• Saata infokiri ja teavitus ka I kooliastme lastevanematele, et tegeleda 

ennetamisega; 

• Kaasata temaatikaga tegelemiseks kooli vanematekogu; 

• Juhtida vanemate tähelepanu asjaolule, et tegemist on alaealistele keelatud, 

karistatava tegevusega; ka kooli vara rikkumise peab hüvitama lapsevanem ja 

kool on ka seda praktikat edukalt kasutanud; 

• Tihendada koostööd noorsoopolitseiga; 

✓ Muukeelsete õppijate toetamine, sh ukrainlaste õppetöö korraldus on suures plaanis 

sujumas, osad lapsed on hakanud vähehaaval rääkima ka eesti keelt. 

✓ Õpetajate vaimne tervis ja asendustundide maht (septembris 473+ tundi). Õpetajate 

reaalne koormus kontakttundide osas on liiga suur, samuti on murekohaks osade 

lastevanemate agressiivne suhtumine õpetajasse. Oluline on lähtuda õhtul mõtlen, 

hommikul kirjutan põhimõttest ning probleemide ja murede lahendamine hoida ja 

tagada suhtlus õpetaja ja lapsevanema vahel nii, et osapoolte meelerahu ei oleks 

rikutud. Oluline on hoida austavat ja konstruktiivset suhtlust. 

3. Jooksvad küsimused 



✓ Tähtedel põhineva hindamissüsteemi murekohad – keskkooli katseid tehes 

teisendatakse Viimsi Kooli põhikooli lõputunnistuse hindeid sageli õppuri suhtes 

ebaõiglaselt. 

Ettepanek: lisada vaheklasside (6.klass ja 9.klass) tunnistustele kaaskiri 5-palli 

süsteemi teisendamiseks 

✓ Arutleti eri tasemega õppegruppide üle, kas vanemad peaksid olema teadlikud, millise 

tasemega grupis laps õpib. 

✓ Evakuatsiooniõppuse tegevuskava on loomisel. Kuigi õppus läks märkimisväärselt 

edukamalt, kui eelmisel korra, siis õppimiskohti on väga palju. 

✓ Koolikoti raskus ja topelt õpikute soetamine – koolil puuduvad täna vahendid lastele 

topelt õpikute soetamiseks. Riigi poolt eraldatud vahendid õpikute ostmiseks ei ole 

pikka aega suurenenud ja kool peab tegema sageli valikud ka nt teatud töövihikutest 

loobumiseks. Topelt õpikute jaoks ressursse ei ole. Ettepanek: lisada topelt õpikute 

võimalus pikaajalise plaanina kooli arengukavasse. 

✓ Kooli toitlustamise tase on parim, mis selle raha eest on võimalik toitlustajal 

valmistada. Murekohaks aeg-ajalt nõude puhtus ja personali väsimus. 

✓ Kooli toetava organisatsiooni loomise ettepaneku arutelu, ettepanek tuua teema 

vanematekogusse otsustamiseks 2023. aasta jaanuaris. Algatuse eestvedajateks on 

hoolekogu liikmed Mati Mätlik ja Liina Tamm. 

 

Järgmine hoolekogu toimub 7. detsembril kell 18:00, Viimsi Kooli Vanematekogu on plaanis 

kokku kutsuda 18.01.2023 kell 18:00. 

 

 

Peeter Sipelgas       Kristi Õng 

Juhataja        Protokollija 


