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Püünsi Kooli hoolekogu 2017/2018 aasta töö aruanne 
 
 
Viimsi Vallavolikogu 19. juuni 2018 määrus nr. 13 „Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste 
hoolekogude töökord” §20 sätestab, et hoolekogu esimees esitab hoolekogu õppeaasta 
jooksul tehtud töö aruande iga õppeaasta esimesel üldkoosolekul ja haridusasutuse pidajale 
teadmiseks. Lähtudes eelpooltoodust on koostatud Püünsi Kooli hoolekogu 2017/2018 aasta 
töö aruanne esitamiseks üldkoosolekule ja Viimsi vallale kui haridusasutuse pidajale. 
 
Püünsi Kooli hoolekogu on oma tegevuses aruandeperioodil järginud põhikooli- ja 
gümnaasiumiseadusest ja koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevat, Viimsi valla 
munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökorras ja Püünsi Kooli põhimääruses sätestatut.  
 
 
Ülevaade hoolekogu koosseisust ja koosolekutest 
 
Hoolekogu koosolekuid on õppeaasta kestel peetud 4 korral – seega vähemalt üks kord nelja 
kuu jooksul nagu nõutud. Korralised hoolekogu koosolekud toimusid: 28.09.2017, 21.11.2017, 
07.02.2018 ja 03.05.2018. 
 
Viimsi Vallavalitsuse 17.10.2017 korralduse nr. 745 alusel kinnitati Püünsi Kooli hoolekogu 
algselt järgmises koosseisus:  

 lapsevanemate esindajad: Andu Tali (hoolekogu esimees), Alar Kuum (hoolekogu 
aseesimees), Krista Kalberg, Kadi Ruus, Kairi Tähe, Merike Kärdi, Erkki Ääremaa, 
Taavi Kangur, Joonas Pärenson, Gert Kerde ja Indrek Umberg; 

 õpetajate esindajad: Hele Pomerants ning Triinu Puidet;  
 õpilaskonna esindaja: Brita Melinde Poom;  
 Viimsi Vallavalitsuse esindaja: haridusvaldkonna eest vastutav abivallavanem ja 

asendusliikmena haridus- ja kultuuriameti juhataja 
 Kooli toetava organisatsiooni (MTÜ Püünsi Külaselts) esindaja: Jüri Kruusvee. 

 
 
Viimsi Vallavalitsuse 19.12.2017 korraldusega nr 909 Viimsi Vallavalitsuse 17.10.2017 
korralduse nr. 745 „Püünsi Kooli hoolekogu kinnitamine“ muutmise alusel kinnitati Püünsi Kooli 
hoolekogusse lisaks:  

 Viimsi Vallavolikogu esindaja: Kristjan Jõekalda. 
 
2017/2018 õppeaasta koosolekutest 
 
Koosolek nr 1 (28.09.2017) 
 
Põhiteemadeks olid: 

1. Püünsi Kooli juurdeehitus   
2. Hoolekogu kooseisu muudatustest, hoolekogu esimehe ja aseesimehe jätkamisest 
3. Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused, 

tulevikuplaanid 
4. Hoolekogu 2016-2017 töö aruande ja tegevusplaani kinnitamine   
5. Püünsi Kooli 2017 aasta eelarve täitmisest ja 2018 eelarve ettevalmistusest  
6. Mänguväljaku ehitusest  
7. Kooliümbruse valgustusest  
8. Jooksvad küsimused  (hoolekogu esindajast konkursi komisjonis, parkimiskohtadest 

Niidu tee serveal ja niitmisvajadusest, Metsvindi tee kõnniteest, Kooli tee 
seisukorrast, koostööst teiste koolidega, arvestuslikust hindamisest Püünsi Koolis, 
Püünsi Kooliuksest, „Lasteaia kinnistust“, tagasiside laulu- ja tantsupeost, uue 
koosoleku ajast) 
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Koosolek nr 2 (21.11.2017) 
 
Põhiteemadeks olid: 

1. Hoolekogu muutunud koosseisust  
2. Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused, 

tulevikuplaanid  
3. Püünsi Kooli 2018 eelarve ettevalmistusest  
4. Püünsi Kooli juurdeehituse  
5. Kooliümbruse valgustusest  
6. Jooksvad küsimused (hoolekogu liikme pöördumisest, C-keele õpetamise 

alustamisest Püünsi Koolis, uue koosoleku ajast) 
 

Koosolek nr. 3  (15.02.2018) 
 
Põhiteemadeks olid: 

1. Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused, 
tulevikuplaanid  

2. Püünsi Kooli 2018 eelarvest  
3. Püünsi Kooli juurdeehituse seisust  
4. Ülevaade Püünsi Kooli arengukavast  
5. Ujumisest õppeaastal 2018/2019  
6. Püünsi Kooli juubeli kontseptsioonist  ja ettevalmistustest  
7. Koalitsioonilepingu hariduselu puudutavad sätted, sh koolitoitlustusest  
8. Jooksvad küsimused (ratta parkla temaatikast, uue koosoleku ajast) 

 
 
Koosolek nr. 4 (03.05.2018) 
 
Põhiteemadeks olid: 

1. Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused, 
tulevikuplaanid 
2. Püünsi Kooli juubeli ettevalmistustest  
3. Püünsi Kooli 2018. aasta eelarve täitmisest ja investeeringutest  
4. Ülevaade Püünsi Kooli juurdeehituse arengutest ja tähtaegadest  
5. Püünsi Kooli ajutisest ruumiprogrammist ja ümberkorraldustest kuni juurdeehituse 
valmimiseni  
6. Parkimise korraldusest juurdeehituse perioodil Kooli teel ja Niidu tee lisaparklast  
7. Lasteaia ja põhikooli lõpetamisega seonduv  
8. Hoolekogu töökorra plaanitavatest muudatustest  
9. Lasteaia kinnistu detailplaneeringust ja Kooli tee valgustusest  
10. Jooksvad küsimused (C-võõrkeelest, isikuandmekaitse üldmäärusest (GDPR), 
lauatenniselauast, kooliümbruse turvalisusest, järgmise koosoleku korraldusest) 

 
 
Hoolekogu muud tegevused aruandeperioodil  

 
Lisaks korralistele koosolekutele on Püünsi Kooli hoolekogu kujundanud seisukoha ja 
käsitlenud järgmisi teemasid: 
 
 Püünsi Kooli hoolekogu on oma tegevustes lähtunud eesmärgist, et Püünsi Kool kindlasti 

jätkaks tegutsemist  ühes vahetuses töötava kuni kaheparalleelse 9-klassilise põhikoolina. 
Seda toetavad nii koolitöötajad, lapsevanaemad ja ka Püünsi küla arengukava.  
Kool kasvaski 2017/2018 õppeaastal taaskord ühe uue paralleelklassi võrra. Käesoleva 
aruande kinnitamise seisuga on Püünsi Koolis juba 8 paralleelklassi, sest alanud 
2018/2019 õppeaastal võttis kool taas 2 klassikomplekti esimese klassi õpilasi.  
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 Hoolekogu fookuses on õppeaasta vältel olnud, et Püünsi Koolis oleks hea õppe 
tagamiseks  kompetentsed õpetajad ja et õpilaste õpitase mingil juhul ei langeks, vaid 
vastupidi, tõuseks tänu kvalifitseeritud ja komplekteeritud õpetajaskonnale ning selgetele 
kooli arengusihtidele. Tähelepanu on pööratud Püünsi Kooli arengukavas toodule, Püünsi 
Kooli juhtimise, õpetajate arenguvestluse ja koolituse küsimustele.  

 Käsitleti Püünsi Kooli hoolekogu 2017/2018 õppeaasta töö- ja tegevusaruannet, mida 
tutvustati 26.09.2017 kooli lastevanemate üldkoosolekul ja mis edastati 29.09.2017 Viimsi 
vallavalitsusele. Möödunud perioodide hoolekogu tegevusaruanded alates 2010/2011 
õppeaastast on avalikustatud Püünsi Kooli kodulehel https://www.pyynsi.edu.ee/uld-
hoolekogu/. 

 Esitati 09.01.2018 elektroonilises vormis hoolekogupoolne arvamus Püünsi Kooli lasteaia 
ainekava muudatuste kohta peatükk „Keskkond ja mina“ ja Püünsi Kooli süvaprojekti „Mere 
poole kaldu“. 

 Käsitleti õppekavasse lisanduva võimaliku kolmanda ehk C-võõrkeelega seonduvaid ja 
arutati selle osas läbi viidud küsitluse tulemusi ning lahendusi C-keele rakendamiseks 
Püünsi Koolis alates 2018/2019 õppeaastast. 

 Tutvustati Euroopa Parlamendi ja Komisjoni poolt vastuvõetud nn  isikuandmete kaitse 
üldmäärusest nr 2016/679 (GDPR) tulenevaid kohustusi ja Püünsi Kooliga haakuvaid 
küsimusi. 

 Käsitleti Püünsi Kooli lasteaiaväljaku avaliku kasutamise põhimõtteid ja Kooli teel kooli 
juures parkimisega seonduvaid lapsevanemate murekirju  ja ettepanekuid. 

 Hoolekogu ja lastaia koostöös sai n.ö. heategevusprogramminna üle värvitud vanad 
õueatraktsioonid. 

 Analüüsiti Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude uue töökorra eelnõud, 
mille kohta Püünsi Kooli hoolekogu poolsed parandus- ja täiendusettepanekud said 2018 
juuni alguses saadetud nii Viimsi Vallavalitsuse kui ka teise Viimsi valla hoolekogu 
esimeestele. 

 Esitati 27.08.2018 elektroonilises vormis kujundatud hoolekogupoolsed arvamused Püünsi 
Kooli kodukorra  ja I kooliastme kehalise kasvatuse õppekavade muudatuste kohta.  

 Esitati 31.08.2018 elektroonilise hääletuse vormis seisukoht Püünsi Kooli 4A õpilaste 
piirarvu tõstmise kohta ühe  õpilase võrra alates algavast 2018/2019 õppeaastast. 

 Hoolekogu liikmed on regulaarselt monitoorinud Püünsi Kooli kodulehte ja selle sisu ning 
teinud omapoolseid ettepanekuid kodulehe ajakohasuse ja informatiivsuse osas. 

 Hoolekogu aseesimees ja lasteaia lapsevanemate esindaja Alar Kuum on aktiivselt 
jälginud ja kaasa rääkinud hoolekogupoolse esindajana Püünsi Kooli juurdeehituse 
protsessis. Juurdeehitusega seoses on  koos hoolekogu esimehe ja liikmetega suhelnud 
korduvalt koolijuhi, koolipidajate esindajate, Püünsi külavanema ja projekteerija Maarja 
Nummert’iga. Aseesimees on käsitlenud Püünsi Kooli juurdeehituse korraldusega seotud 
tööde korraldusplaani, ehitusplatsi ja kooliümbruse liiklusskeemi, ohualade piiritlemist ja 
tähistamist jms. Hoolekogu aseesimees tegeles aruandeperioodil lisaks lasteaiaga seotud 
jooksvate küsimuste jälgimise ja käsitlemisega. 

 Hoolekogu liige Erkki Ääremaa osales hoolekogu esindajana Püünsi Kooli uute töötajate 
konkursikomisjonis aruandeperioodil toimunud uute töötajate valimise komisjonide töös. 
Erinevate konkursside tulemusena leiti aruandeperioodil kooli uus eesti keele õpetaja, 
tehnoloogia õpetuse õpetaja, loodusainete õpetaja, klassiõpetaja ja sotsiaalpedagoog. 
Õpetajate lahkumise ja töösuhte lõpetamise põhjused on hoolekogu koosolekutel 
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analüüsitud ja hoolekogule teada.  

 Hoolekogu esimees Andu Tali ja liikmed on kogu aruandeaasta jooksul suhelnud aktiivselt 
koolipidaja esindajatega, koolijuhi, õpetajatega kooli ja lasteaia elu puudutavates muudes 
korralduslikes küsimustes. Hoolekogu liikmed on osalenud mitmete kooli ja lasteaiaga 
seotud ürituste läbiviimisel ja nende  toimumisel. Hoolekogu liige Joonas Pärenson osales 
lasteaia lõpuaktusel hoolekogupoolse tervituskõnega. Hoolekogu esimees osales 9. klassi  
lõpuaktusel ja tervitas hoolekogu poolt XX lennu lõpetajaid kõnega. Osaleti Püünsi Kooli 
juureehituse sümboolse nurgakivi paneku tseremoonial. 

 MTÜ Püünsi Külaseltsi esindaja, hoolekogu liikme ja Püünsi külavanema Jüri Kruusvee 
algatusel ja eestvedamisel avati 2017 aasta oktoobri alguses lasteaia uus mänguväljak ja 
detsembri keskel parendati Niidu tee valgustust uute tänavavalgustuslaternatega. Jüri 
osales aktiivselt ka Püünsi Kooli juurde juurdeehitusega seotud protsessides, millesse 
andis väga suure omapoolse panuse. Helge mälestus jääb suvel meie hulgast lahkunud 
Jürist ja tema tegema tegemistest Püünsi Kooli ja kogukonna hüvanguks. 

 Hoolekogu on käsitlenud ja arutanud telefonitsi ja elektrooniliselt ka muid Püünsi Kooliga 
seotud jooksvaid küsimusi. 

 

Püünsi Kooli hoolekogu tegevusplaanid 2018/2019 õpp eaastaks 
 
Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude uue töökorra kohaselt hoolekogu 
koosseis kinnitatakse Viimsi valla poolt hiljemalt jooksva õppeaasta 30. novembriks ja vaid 1 
aastaks. Hoolekogu eelmise koosseisu volitused kehtivad kuni uue hoolekogu koosseisu 
kinnitamiseni.  
Kõik tänased kooli ja lasteaia lapsevanematest hoolekogu liikmed, kellel otsene seos Püünsi 
Kooliga läbi oma laste on säilinud, on avaldanud valmisolekut jätkata hoolekogu töös, kui nad 
oma klassidest/rühmadest sellekohase pikendamise mandaadi saavad.  
 
Püünsi Kooli hoolekogu tänane koosseis näeb uue õppeaasta tegevusplaanides järgmisi 
tegevusi: 
 
 Püünsi Kooli arengukava 2016 – 2020 täitmise jooksev jälgimine ja protsessides jätkuv 

osalemine, sh  õpetamise kvaliteedi kindlustamise  ja õpitaseme tõstmise fookus;  

 Püünsi kooli ja lasteaia sisehindamise protsesside jooksev jälgimine ja selleks vajalike 
sisendi ja suuniste andmine; 

 Püünsi Kooli juureehituse projekti eduka lõpetamise jälgimine ja selle igakülgne toetamine 
pidades silmas eelkõige Püünsi Kooli, kuid arvestades ka Püünsi Külaseltsi ja Viimsi 
Raamatukogu poolt soovitud vajadusi. 

 Püünsi Kooli 25 juubelipidustustega seonduvad tegevused; 

 Püünsi Kooli 2019.a. eelarve arutelu ja hoolekogupoolse arvamuse esitamine; 

 Püünsi Kooli juhtkonna poolt esitatud dokumentide jooksev läbivaatamine ja nendele 
hoolekogupoolne kooskõlastuse, arvamuse andmine või seisukoha kujundamine vastavalt 
kerkivatele vajadustele; 

 Püünsi Kooli spordirajatiste hoolduse teemadel kaasarääkimine ja nn „Lasteaia“ kinnistu 
detailplaneeringu läbiviimise toetamine, et Püünsi Kool saaks endale staadioni ning koos 
sellega täiendavad sportimise ja lasteaiale mängimise lisavõimalused; 

 erinevate kooli ja lasteaiaga seotud projektitoetustaotluste protsesside toetamine; 
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 Püünsi Kooli vabade ametikohtade täitmiseks korraldatavate konkursside komisjoni ja kooli-
lasteaia töötajate valimise töös osalemine; 

 Püünsi Kooli mainekujunduse parendus ja identiteedi uuendusprotsessides osalemine 
seoses uue arengukavaga. „Mere poole kaldu“ Püünsi Kooli projekti jätkumisele 
kaasaaitamine; 

 koostöö ja suhtlus Viimsi Vallavalitsuse ja Viimsi haridus- ja kultuuriametiga; 

 Viimsi Valla koolivõrgu arengukava võimalike uute arengute ning Püünsi kool-lasteaia 
tuleviku eest kaasarääkimine; 

 Eesti hariduspoliitiliste üldiste arengute jooksev jälgimine ja hariduselu puudutavate 
õigusaktide ning nende muudatuste jälgimine; Viimsi Valla koolielu puudutavate õigusaktide 

eelnõude osas arvamuse andmine või seisukoha kujundamine; 

 koostöö Viimsi valla teiste üldhariduskoolide ja nende hoolekogudega võimalike sünergiate 
leidmiseks spordirajatiste, õppeklasside ja  õppevahendite kasutamise või 
asendusõpetajate leidmise osas nüüd ja tulevikus; 

 koostöö Püünsi Külaseltsi esindajatega Püünsi küla arengukava elluviimisel ja edasi 
arendamisel Püünsi Kooliga piirnevate ümberkaudsete külade külaliikumisest osavõtt ja 
nende arengute küsimustes kaasarääkimine. 

Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad 2018/2019 õppeaastal hoolekogu poolt 
kokkulepitud aegadel ning erakorralised koosolekud vastavalt vajadusele. 

 
Püünsi Kooli hoolekogu nimel, 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Andu Tali 
Püünsi Kooli hoolekogu esimees 
 
 
Püünsis, 05.09.2018 


