
VIIMSI KOOLI HOOLEKOGU 2022/2023 

 

KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2 

Viimsi                       07. detsember 2022 

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

Koht: Viimsi Kool 

Koosoleku juhataja ja protokollija: Karin Grents 

Võtsid osa: Peeter Sipelgas, Merlin Nurk (1kl), Karin Grents (2kl), Kristi Õng (3kl), Liina Tamm (4kl), 

Marika Sutter (5kl), Helen Põlluaas (7kl), Katre Kasepõld (9kl), Helen Kähr (õpetajate esindaja), Marju 

Aolaid (Vallavalitsus), Elis Merimäe (õpilasesindus), Katrin Kiilaspää (õppedirektor 5.-9. Klass) 

Puudusid: Mati Mätlik, Eigo Sõster, Siiri Visnapuu  

Päevakord: 

1. Islandi ennetusmudeli tutvustas (tutvustas Viimsi sotsiaalvaldkonna abivallavanem) 

2. Olukord koolis tubakatoodetega (e-sigaretid, snus) 

3. Kooli toetava MTÜ loomine 

4. Hinnetelehtede täiendamine selgitava kirjaga 

5. Evakuatsiooniõppuse  tegevuskava 

6. Kooli toitlustus 

7. Suusatunnid 

8. Viiruste levik 

9. Ukraina laste õpe 

10. Rasked koolimaja välisuksed 

11. Hoolekogu töökorraldus 

 

1. Islandi ennetusmudeli tutvustas (tutvustas Viimsi sotsiaalvaldkonna abivallavanem) 

Eesmärk kaasata rohkem lapsevanemaid ja sõlmida kolmepoolsed väärtuskokkulepped, mis kataks 

erinevaid teemasid nt lapse uneaeg, arvutiaeg, alkohol, tubakas, kiusamine. Tegemist on 

väärtuskokkulepega, mille mittetäitmine otseseid tagajärgi ei too, pigem aitab kaasa ühiste väärtuste 

loomisele ja üldisele kultuurile.  

Hetkel toimub lepingu põhjade analüüs. Kaasatud Viimsi koolide tugispetsialistid, kooliõdede 

koordinaator. Soov läbi viia õpilaste küsitlus ning tulemustest lähtuvalt määrata programmi skoop. 

1.5 aastaks on ette nähtud rahastus (Norra Grant), oodatud on pakkumised projektidele/tegevustele, mis 

oleksid järjepidevad. Projekte tuleks läbi viia vastavalt uuringu tulemustele. 



Soov sõlmida esimesed lepingud 3ndate klassidega, 2022/2023 kooliaasta jooksul. Järgmisel kooliaastal 

soov alustada lepingu sõlmimist 1.klassides. 

Arutati, et lepingut võiks lastevanematele tutvustada (sh ka allkirjastada) sügisesel lastevanemate 

koosolekul ning võtta aluseks ka kevadisel ka arenguvestlusel. 

Lepiti kokku, et Viimsi Kooli 3.klasside vanematekogu esindajad võtavad programmi eestvedajatega 

ühendust ja arutavad, milliseid projekte võiks selle programmi raames ära teha. 

2. Olukord koolis tubakatoodetega (e-sigaretid, snus)   

Jätkuval koolis suur murekoht, kuna on lastevanemaid, kes ise soodustavad laste e-sigarettide tarbimist.  

Kool teavitab noorsoopolitseid kohe, kui mõni õpilane on tarvitamise/müügiga vahele jäänud.  

Hoolekogu hinnangul tuleb tundides senisest veelgi enam rääkida erinevatest pahedest ning nende 

tagajärgedest. 

Kuigi meedias/ministeeriumites on teema väga aktuaalne, leiti, et koolile peab paika panema pikema 

tegevusplaani ja probleemiga pidevalt tegeleda sh laps ja nende vanemaid teavitada, et tegu pole tolereeritud 

käitumisega. 

Otsustati, et teemat arutatakse laiemalt vanematekogus ning kaalutakse võimalust lastevanematele 

temaatilise webinari korraldamiseks. 

3. Kooli toetava MTÜ loomine 

Eesmärk toetada projekte, mida vald või kool ei toeta nt teatris käimine, õppekäigud, topelt õpikut ostmine 

või Opiqu ligipääsud, paremad IT lahendused ja koolitused jne. 

MTÜ vahenditesse panustamine on vabatahtlik.  

Otsustati, et MTÜ plaan läheb vanematekogule tutvustamiseks. Liina ja Merlin panevad MTÜ materjalid 

kokku ja saadavad selle hiljemalt 31.12.2022 hoolekogu liikmetele kommenteerimiseks/täiendamiseks. 

Materjalid edastatakse vanematekogule vähemalt 1nädal enne vanematekogu koosolekut. 

4. Hinnetelehtede täiendamine selgitava kirjaga  

9. klassi lõputunnistusel on kõik hinded numbrilised. Hinnetelehtedel (mille alusel tehakse ka 

sisseastumiseksameid) ei ole seni tähtedest numbrilisteks hinneteks teisendamist välja toodud.  

Otsustati, et Kool lisab teisendamise info hinnetelehtedele eraldi reana automaatselt (Stuudiomis vajalik 

funktsionaalsus loodud). 

5. Evakuatsiooniõppuse  tegevuskava 

Päästeameti tagasisisde koolile oli positiivne ja ettekirjutusi ei tehtud. Vältimaks suuremaid ebamugavusi 

võib Päästeamet hinnangul õpilasi/õpetajaid õppusest nädala täpsusega ette teavitada. Räägiti 

töötajatega/õpetajatega, kuidas edaspidi vältida staadionile ligipääsu tagamist,(troppide tekkimist staadioni 

värava juurde). Otsustati, et staadionile tuleks ära märgistada klasside seisemise kohad, kuhu õpetaja koos 

klassiga liikuma peab. Kaalutakse ka algklasside eraldi õppusi n-ö rahulikumas võtmes (ilma helisignaalita 

ja lihtsalt evakuatsiooni rada läbi jalutades), et nad teaksid eriolukorras paremini kuhu ja kuidas minna. 



Samuti suurendab kool õpetajate teadlikkust ning viib sisse ka evakuatsiooni teemal õpetajatega info 

jagamise kooliaasta sees.  

Hoolekogu soovitas teha lastele rohkem koolitusi ja häirekellade süsteemi tutvustusi. 

6. Kooli toitlustus  

Tagasiside küsimustikule oli vastajaid ainult 68, seetõttu otsustati vastamise kuupäeva lükata edasi 12. 

detsembrini. 

Kuna toitlustaja eelarve on väike (valla poolt 1.62 € lõuna), on ka toit väga lihtne. Toitlustaja on käinud ka 

vallas palvega eelarvet tõsta, siiani tulemusteta. 

7. Suusatunnid  

Koolil on piiratud arv suuski, suusatunnid toimuvad võimalusel. 

8. Viiruste levik  

Koolis levib hetkel nii koroona kui gripp. Oluline on rõhutada, et keegi haigena kooli ei tuleks, sõltumata, 

mis haigusega tegu. Hübriiditunde Teamsis enam ei tehta, et õpetajaid säästa. 

9. Ukraina laste õpe 

Ukraina lastele on kool leidnud 2 õpetajat, kes annavad eesti keelt teise keelena. Loodud on ukraina laste 

klass, kuna aga osad lapsed sobituvad paremini eesti keelsesse klassi ning neil on plaan Eesti elama jääda, 

otsustati nad tavaklassi ümber tõsta. Sellisel juhul on klassi õppetegevustel juures ka abiõpetaja. 

10. Rasked koolimaja välisuksed  

Eelmine aasta tellis kool uued välisuste projektid. Uste valmistamise hinnapakkumised olid geopoliitilisest 

olukorrast tingitult väga kõrged, mistõttu pandi see teema pausile. Koolil on siiskiplaan uksed välja 

vahetada, kaalutakse ka võimalust teha seda näiteks kahes osas (nt alustades sisemiste uste vahetusest).  

11. Hoolekogu töökorraldus 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 9.märtsil 2023. 

Kristi Õng saadab hoolekogu ja vanematekogu kalendrikutsed (Teamsist ühinemise võimalusega). 

Merlin Nurk valiti koosolekute protokollijaks.  


