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 Püünsi Kooli hoolekogu 2011/2012 aasta töö aruanne  
 
 
Püünsi Kooli  hoolekogu, lähtudes Viimsi Vallavolikogu 9. novembri 2010.a määruse 
nr 29 „Viimsi valla munitsipaalasutuste hoolekogude töökord” §-st 21, mis sätestab 
iga-aastase hoolekogu aruandekohustuse kooli lastevanemate üldkoosoleku ees 
ning kooli haldava organi Viimsi vallavalitsuse ees, esitab käesoleva aruande, mille 
on kinnitanud ja heaks kiitnud Püünsi Kooli hoolekogu oma elektroonilisel koosolekul 
22. septembril 2012. aastal.  
Püünsi Kooli  hoolekogu on oma tegevuses järginud "Põhikooli- ja 
gümnaasiumiseadusest" tulenevat, Püünsi Kooli  põhimääruses ja hoolekogu 
põhimääruses sätestatut.  
 
► 2011/2012 tegutses Püünsi Kooli hoolekogu järgmises koosseisus: 
  
lapsevanemate esindajad: Kersti Saarma (alates 29.03.2012 hoolekogu esimees), 
Marika Saul (hoolekogu esindaja Püünsi Kooli atesteerimiskomisjonis ja uute 
töötajate konkursikomisjonis), Leelet Nellis (hoolekogu aseesimees), Andu Tali, Rita 
Osa, Jaan Kuningas (kuni 29.03.2012 hoolekogu esimees) ning Marge Kaskpeit 
(protokollija);  
õpetajate esindajad: Hele Pomerants ning Kristi Leppmets;  
Õpilaskogu esindaja: Liis Luidalepp;  
Viimsi Vallavolikogu esindaja: Raimo Tann.  
 
 
► Koosolekuid on peetud vähemalt ettenähtud arv, so. õppeaasta kestel vähemalt 
üks kord nelja kuu jooksul: 20.10.2011,  25.10.2011 (elektrooniline), 21.11.2011, 
08.12.2011, 09.01.2012, 29.03.2012   
 
Hoolekogu 2011/2012 õppeaasta koosolekutel arutati järgmisi teemasid:  
 
Koosolek nr 5 (20.10.2011) 
Tutvuti uue valitud hoolekogu liikmega ning informeeriti teda hoolekogu tööst. Tehti 
ülevaade järgmistest teemadest: bussiliiklus; kooli ümbruse teede olukord; 
suusatamine; noortekeskus; õppekavad; koostöö Rannarahvamuuseumiga; 
toitlustamine; lasteaia riskianalüüsi juhend; kooli eelarve projekt; konkursid ja 
atesteerimiskomisjoni töö; revisjonikomisjoni töö; kooli koduleht; Püünsi Kooli tulevik; 
hoolekogu 2011/2012 õppeaasta tööplaan; meediamonitooring Püünsi Kooli kohta; 
lapsevanemate kaasamine. 
 
Koosolek nr 6 (21.11.2011) 
Tehti ülevaade hoolekogu poolt korraldatud küsitluse tulemustest Püünsi Kooli 
jätkamise kohta 6-klassilise algkoolina või seniselt kolmeastmelise põhikoolina; 
kujundati hoolekogu seisukohad Püünsi Kooli põhikoolina jätkamise kohta. 
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Koosolek nr 7 (08.12.2011) 
Arutati  lasteaia riskianalüüsi juhendit; lasteaia jalgrattamatkade korraldamist; Püünsi 
Kooli lasteaia tulevikku; kooli/lasteaia kodulehe arendamist; kooli eelarveprojekti; 
tänavavalgustuse parandamist; lumekoristust; liikluskorraldust Kooli teel; Kooli tee 
ehitust; suusatamise korraldamist; kooli arengukava; hoolekogu tööplaani kinnitamist; 
Viimsi valla koolivõrgu arengukava küsitlust; Püünsi Kooli hoolekogu uue esimehe 
valimise küsimust. 
 
Koosolek nr 8 (09.01.2012) 
Koosolekule olid palutud osalema valla haridusasutuste arengukava koostaja Rivo 
Noorkõiv, Viimsi vallavalitsuse, Viimsi Keskkooli ning Viimsi Keskkooli hoolekogu 
esindajad ja Püünsi Kooli lapsevanemad. Arutatavad teemad olid: sissejuhatus 
haridusasutuste võrgu arengukava muudatusteks; ülevaade rahvastikuprognoosist 
vallas; haridusasutuste arengukava muutmise vajadus. Miks on vallal vaja 6-klassilisi 
algkoole?; Viimsi progümnaasiumi idee ja Viimsi Keskkooli valmisolekust 
progümnaasiumiks saamisel. 
 
Koosolek nr 9 (29.03.2012) 
Arutatavad teemad olid: Suusatamise kokkuvõte III veerandil; kooli eelarveprojekt; 
lasteaia riskijuhendi analüüs; tervisekaitse nõuded koolis, Vallavalitsuse 22.08.2008.a 
määruse nr 42 kehtetuks tunnistamine; liikluskorraldus; mainekujunduskava; 
koolivõrgu arengukava; uue hoolekogu esimehe valimine; hoolekogu esimehe töö 
aruande esitamine uuele esimehele. 
 

Hoolekogu tegevused  
 

1. 28.10.2011 osalesid hoolekogu liikmed Marge Kaskpeit , Marika Saul  ja Jaan 
Kuningas  Viimsi hariduse visioonikonverentsil. 
 

2. Hoolekogu liikmed Marge Kaskpeit ja Andu Tali  on aktiivselt osalenud Viimsi 
Valla Haridusvõrgu arengukava töögrupi töös. Osalemine on hõlmanud 
märkuste ja ettepanekute tegemist arengukava erinevate versioonide kohta, 
samuti Püünsi Kooli hoolekogu seisukohtade tutvustamist Püünsi Kooli 
tuleviku kohta. 

 
3. Hoolekogu korraldas 14.11.2011 Püünsi Kooli ja lasteaia lapsevanemate ning 

koolipersonali hulgas küsitluse, selgitamaks välja lapsevanemate ja õpetajate 
seisukoha Püünsi Kooli jätkamise kohta 6- või 9-klassilise koolina. 

 
4. Hoolekogu korraldas Püünsi Kooli lapsevanemate hulgas küsitluse, 

selgitamaks välja lapsevanemate seisukoha kooli juures kavandatava 
suusatamise ja suusavarustuse olemasolu kohta. 

 
5. Hoolekogu arutas elektroonilises vormis ja andis Viimsi vallavalitsusele 
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omapoolse kirjaliku arvamuse määruse ”Elukohajärgse munitsipaalkooli 
määramise tingimused” eelnõu kohta. 

 
6. 15.03.2012 osalesid Jaan Kuningas, Andu Tali ning Marge Kaskpeit  Viimsi 

vallavalitsuse korraldatud nõupidamisel, kuhu oli kaasatud ka Püünsi 
külavanem. Arutati Püünsi Kooli tulevikku ning ruumilahendusi 9-klassilise 
koolina jätkamise korral, samuti esitasid hoolekogu liikmed ülevaate 
võimalikest ja vajalikest hinnangulistest investeeringutest erinevate lahenduste 
kohta. 

 
7. 03.04.2012 esitas Püünsi Kooli hoolekogu esimees Kersti Saarma  

pöördumise Viimsi vallavanema poole (koopiad Harju maavanemale ja Püünsi 
külavanemale) ja mis käsitles Viimsi valla kooli- ja koolieelsete lasteasutuste 
võrgu arengukava ettevalmistamisega  ja Püünsi põhikooli tulevikuga 
seonduvaid teemasid, eesmärgiga, et vähemalt Püünsi Kool säiliks Viimsi 
vallas ka tulevikus 9 klassilise põhikoolina ning lapsevanematel oleks vallas 
vähemalt üks alternatiivne valikuvõimalus panna oma laps täiemahulisse 3. 
astmelisse põhikooli, kus laps saab omandada kohustusliku põhihariduse ilma 
pealesunnitud koolivahetuseta. 

 
8. Hoolekogu volitatud liige Marika Saul  osales hoolekogu esindajana kooli 

vabade ametikohtade täitmiseks korraldatavate konkursside komisjoni 
koosseisus matemaatikaõpetaja, vene keele õpetaja, lasteaiaõpetaja, 
psühholoogi ja huvijuhi leidmiseks. Samuti osales ta töötajate 
atesteerimiskomisjoni töös. Hoolekogu liikmena tegeles ta aktiivselt ja edukalt 
suusatundide tagasitoomisega kooli juurde. Tänaseks on Püünsi Kooli juurde 
loodud suusarada liidetud Rohuneeme Puhkealade kompleksi, moodustades 
nüüd ühtse terviku. 

  
9. Hoolekogu liikmed on osalenud mitmete ürituste läbiviimisel,  andnud koolis 

tunde erinevatele klassidele Isadepäeva, õpetajate päeva ja Roosi päeva 
raames.  

 
10. Hoolekogu esimees ja liikmed on kogu aruandeaasta jooksul suhelnud 

aktiivselt Viimsi valla erinevate ametnikega koolielu ja kool-lasteaia ümbrust 
puudutavates liikluskorralduslikes ning turvalist puudutavates küsimustes,  
samuti arutanud sellealaseid küsimuse Püünsi külavanemaga. 
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Püünsi Kooli hoolekogu tegevuskava 2012/2013 õppeaa staks  

 
• Uute hoolekogu liikmete valimine ja kohustuste määratlemine, seoses 

hoolekogus volituste lõppemisega ja hoolekogust lahkuvate liikmetega 
• Viimsi Valla koolivõrgu arengukava koostamise protsessidest  jätkuv osavõtt ja 

kooli tuleviku eest kaasa rääkimine, et kool-lastaed saaks jätkata  9-klassilise 
põhikool-lasteaiana 

• Olemasolevate kooli ruumide jätkuv kaardistus ja võimalike lisaruumipindade 
otsimine kooli-siseselt ning sellega seotud ümberehitused ja investeeringud 

• Kool-lasteaia ümbruse liikluse ohutuse teemad (liiklusmärgid, valgustus, 
õueala teematika, “Rattaga kooli” idee jätkuv arendamine jms) 

• Suusatundide korraldus kooli ümbruses (varem oli põhimaht Pirital, sel aastal 
peaks kujunema vastupidi ja Pirital suusatamine jääks üksnes alternatiiviks) 

• Koostöö Püünsi külavanemaga, küla arengukava koostamisest  ja  külaelu 
liikumisest osavõtt 

• Koostöö Viimsi Keskkooliga võimalike sünergiate leidmiseks õppeklasside või  
õppevahendite kasutamise osas nüüd ja tulevikus  

• Kooli mainekujunduse kava ja identiteedi uuendamine 
• Kooli vabade ametikohtade täitmiseks korraldavate konkursside komisjoni ja 

töötajate atesteerimiskomisjoni töös osalemine 
• Kooli juhtkonna poolt esitatud dokumentide läbivaatamine ja nendele 

arvamuse andmine või seisukoha kujundamine 
• Viimsi Valla koolielu puudutavate õigusaktide eelnõude osas arvamuse 

andmine või seisukoha kujundamine 
• Eesti hariduspoliitiliste arengute jooksev jälgimine ja hariduselu puudutavate 

õigusaktide ning nende muudatuste monitoorimine. 
 
Hoolekogu koosolekud toimuvad 2012/2013 õppeaastal uue hoolekogu koosseisu 
(valitakse oktoobris 2012) poolt kokkulepitud aegadel ning vastavalt vajadusele. 
 
 
Püünsi kooli hoolekogu nimel, 

 
 
Kersti Saarma 
Püünsi kooli hoolekogu esimees 
 
Püünsis, 22. septembril 2012. a. 
 


