
Lugupeetud lapsevanemad!

1.  Täname Teid kõiki,  kes  vastasid  Püünsi  Kooli  hoolekogu poolt  korraldatud küsitlusele,  milles 
soovisime Teie  arvamust  kooli  võimaliku jätkamise  kohta  9-klassilise  põhikoolina  või  6-klassilise 
algkoolina. 

Tehtud kokkuvõtete kohaselt Kooli tulevikku puututavas küsimuses kõigist vastanutest:
► 126 lapsevanemat (93%) toetas kooli jätkamist senisel kujul 9-klassilise  põhikoolina;
► vaid 9 lapsevanemat (7%) oli arvamusel, et Püünsi Kool võiks tegutseda edasi 6-klassilisena. 

Üldse oli  küsitlusele vastamise protsent lastevanemate poolt väga kõrge:
► kooli osas kõigist õpilaste vanematest vastas 68 % ehk 118 koolilapse vanemat;
► lasteaia osas kõigist lasteaialaste vanemates 47 % ehk 17 lasteaia lapse vanemat.

Lisaks viidi läbi analoogne küsitlus kooli- ja lasteaiapersonali hulgas:
► kokku 21 vastanust töötajast 19 toetas 9-klassilist kooli;
► vaid 2 olid 6-klassilise kooli poolt.

Saadud  küsitluste  vastuste  põhjal  sai  Püünsi  Kooli  hoolekogu  nii  Teilt  kui  ka  kooli-ja 
lasteaiapersonalilt väga selge vastuse ja arengusuuna – Püünsi Kool peaks säilima ja jätkama oma 
tegevust põhikoolina. 
Lubame omalt poolt, et edastame selle sõnumi Viimsi vallavalitsusele.

Oleme tänulikud Teilt küsitluse raames saadud kommentaaride ja argumentide eest, kujundame nende 
põhjal Püünsi Kooli hoolekogu seisukohad Viimsi Valla Koolivõrgu arengukava töörühma osalemiseks 
ning need on aluseks ka edaspidistes selleteemalistes suhtlustes Viimsi vallavalitsusega.
Lisame omalt  poolt  selgitusena,  et  hetkel  arutlusel  olev teema ei puudutanud Püünsi  Kooli  juures 
asuva lasteaia kaotamist – seega lasteaed jätkaks eelduste kohaselt mõlema kooli variandi puhul.

Küsitluse  raames  arenes  lastevanematega  mitmeid  huvitavaid  diskussioone  koos  ettepanekutega, 
kuidas Püünsi Kooli tuleviku eest võiks tulevikus seista. Sellised mõtted on väga teretulnud! Sellest 
aktiivsusest lähtuvalt informeerime, et antud teema käsitlusest huvitatud isikutel on võimalus  teha 
koostööd  ka  edaspidi  Püünsi  Kooli  hoolekoguga,  et  ühiselt  kujundada  seisukohti  Viimsi  Valla 
Koolivõrgu  arengukava  arengute  osas,  et  meie  sõnumit  arvestaks.  Selline  koostöö  võiks  jätkuda 
eelkõige elektroonilise suhtluse (e-maili teel) ja vajadusel ka koosolekute vormis. Oma koostöösoovist 
palun  teada anda e-maili teel Püünsi Kooli hoolekogu esimehele. 

2.  Püünsi  Kooli  hoolekogu  tänab  samuti  kõiki  õpilaste  vanemaid,  kes  avaldasid  oma  seisukohad 
Püünsi Kooli lähedal suusatamise ja oma laste suusavarustuse olemasolu ja/või vajaduste kohta. 

Kokkuvõtvalt:
► küsitluses  osalenud 89  lapsevanemast  toetas  87  suusatamist  Püünsi  Kooli  lähedal  asuvas 
metsas, kuhu lume saabumisel aetakse sisse suusarajad. 
Järelikult algatatud nn suusatamise projekt  on olnud igati õige. Suusavarustuse osas saadud andmeid 
püüab  hoolekogu  arvestada  sisendina  võimalikeks  läbirääkimisteks  suusavarustuse  laenutusteenust 
pakkuvate firmadega, et leida võimalusel mõni teemast huvitatud koostööpartner. Anname sellest siis 
Teile kohe teada.

Püünsi Kooli hoolekogu loodab, et Teil on ka edaspidi huvi Püünsi Kool-lasteaia tuleviku osas kaasa 
rääkida ja selles osas püüame Teid hoida jooksvalt kõigi tähtsamate arengutega kursis.  

Soovin hoolekogu nimel kõigile rahulikku jõulukuud ja kaunist advendiaega!
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