
Püünsi Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 2 
 

Aeg: 04.12.2018 Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.05 

 

Koht: Püünsi Kool 

 

Koosolekul osalesid hoolekogu liikmed: Hele Pomerants (õpetajate esindaja), Triinu Puidet 
(lasteaia õpetajate esindaja), Brita Melinde Ploom (õpilaskonna esindaja), Kairi Tähe, 
Krista Kalberg, Anu Hermlin, Kristjan Jõekalda (Viimsi Volikogu esindaja), Raivo Tomingas 
(MTÜ Püünsi Külaseltsi esindaja), Andu Tali, Alar Kuum ja Indrek Umberg 

 

Puudusid hoolekogu liikmed: Kadi Ruus, Ermo Mäeots (Viimsi Vallavalitsuse esindaja), 
Joonas Pärenson, Taavi Kangur, Gert Kerde ja Erkki Ääremaa  

Kutsutud: koolijuht Jekaterina Tšerepannikova 

 

Hoolekogu koosolekul oli kohal 17 liikmest 11 Püünsi Kooli hoolekogu liiget – seega 
hoolekogu koosolek otsustusvõimeline. 
 

Koosolekut juhatas: Andu Tali 

Protokollis: Krista Kalberg 

 

Hoolekogu koosoleku päevakord: 
1. Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused, 

tulevikuplaanid - Jekaterina Tšerepannikova, Triinu Puidet 
2. Püünsi Kooli juubeli tagasiside – Jekaterina Tšerepannikova 
3. Ülevaade Püünsi Kooli uue juurdeehituse seotud arengutest ja ümberkorraldustest  – 

Jekaterina Tšerepannikova 
4. Püünsi Kooli 2019 eelarve ja investeeringutest – Jekaterina Tšerepannikova 
5. Suusatundidest 2019  – Jekaterina Tšerepannikova 
6. Jooksvad  küsimused 

6.1. C – võõrkeelest – Jekaterina Tšerepannikova 
6.2. Hädaolukorra lahendamise plaanist - Jekaterina Tšerepannikova 
6.3. Haiged õpilased koolis - Hele Pomerants 
6.4. Järgmine koosolek 

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

tulevikuplaanid - Jekaterina Tšerepannikova, Triinu Puidet 
 
Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova selgitas, et 30.11.2018 lõppes koolis I trimester. II-IX 
klassis õpib 233 õpilast, kellest edasijõudnuid on 219, 14 õpilasel olid trimestris puudulikud 
hinded. 104 õpilast õpib neljadele-viitele ja 72 õpib ainult viitele. 
10.12.2018 alustab kooli juurdeehituses noortekeskus, mille juhtimine on koolist täiesti eraldi. 
Noortekeskus avatakse 2019 jaanuaris ning seda tutvustatakse õpetajatele ja õpilastele. Kool 
saab noortekeskuse ruume hommikupoolikuti kokkuleppel kasutada, kus hakkab tegutsema ka 
Püünsi Külaselts. 
Personali osas selgitas Jekaterina Tšerepannikova, et liitumas on üks uus töötaja ehk uue 
juurdeehituse osa  koristaja. Muud osa koolipersonaliga üldiselt probleemi ei ole, väljaarvatud 
eesti keele ja kirjanduse õpetaja konflikt 7. klassi õpilastega. Koolijuht kinnitas, et probleemi 
võetakse tõsiselt ning asjaga tegeletakse aktiivselt, kaasatud on kooli sotsiaalpedagoog ja 



psühholoog. Infot lapsevanematele antakse jooksvalt ja loodetakse leida ühiselt kerkinud 
probleemile lahendus. 

Triinu Puidet selgitas, et lasteaias on olnud palju üritusi, palju on tehtud temaatilisi õppekäike 
väljaspool maja. Lasteaia õppejuht on personaliga väga rahul ning kiidab oma pedagooge 
loovuse eest, mida esitati õpetajate tegevuste vaatlustel. 

Kristjan Jõekalda küsimusele, kas Rannarahvamuuseumi pilet on lasteaiale tasuta, vastas Triinu 
Puidet eitavalt. Pilet lasteaialastele muuseumisse maksab jätkuvalt 4 eurot, mis on üpris kallis. 

 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 
2. Püünsi Kooli juubeli tagasiside - Jekaterina Tšerepannikova 
 
Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova selgitas, et koolis toimub 05.12.2018 koolijuubeli 
analüüs, kuid praegu võib öelda, et valitud kontseptsiooniga – 5 pidu kõikidele sihtgruppidele 
– oldi rahul ja tagasiside on olnud väga positiivne. Igast üritusest oli midagi õppida, mida 
järgmine kord paremini teha. Vilistlaskogu ei sündinud, kuid andmebaas täienes, ning 
vilistlastega suhtlemist aktiveeritakse edaspidi veel. 
Õpetajate esindaja Hele Pomerants tõi välja juubelikontserdi kõige suurema probleemi – 
väikesed ringijooksvad lapsed, keda vanemad ei keela või ei suuda ohjata. Ettepanek: kaaluda 
edaspidi eraldi lastehoiuruumi kasutamist, et väiksed lapsed, kes on õhtuks päris väsinud, ei 
häiriks üritust. 
 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 

3. Ülevaade Püünsi Kooli uue juurdeehituse seotud arengutest ja ümberkorraldustest  – 
Jekaterina Tšerepannikova 

 
Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova selgitas, et juurdeehitus valmis lepingujärgselt, kuigi 
ehitaja lootis algselt 2 nädalat varem valmis saada. Hetkel on osaliselt probleeme 
mööblitarnetega, raamatukogumööbel peaks jõudma kohale enne jõule. Praegu on raamatukogu 
raamatud ja inventar  kastides, loodetavasti avatakse raamatukogu järgmise aasta alguses.  
Praegu ei ole juurdeehitusel kasutusluba, kuna veeanalüüs ei vastanud normidele. Need saadeti 
kordusanalüüsile. Kummaline, sest vesi koolimaja põhiosas tuleb samast kohast ja selles osas 
ei ole veekasutusega probleeme. 
Klasside kolimine juurdeehituse ja nö ümber organiseerimine toimub jooksvalt, vastavalt iga 
ruumi valmimisele ja klasside reaalne kasutusse võtmine jääb ootama ehituse kasutusluba. 
 
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 
4. Püünsi Kooli 2019 eelarve ja investeeringutest – Jekaterina Tšerepannikova 
 
Andu Tali selgitas, et abivallavanemalt Janek Murakas’elt kooli juubeliüritusel saadud info 
põhjal ei ole Püünsi Kooli eelarve taotlusele väidetavalt kärpeid esitatud.  
Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova selgitas, et 18.12.2018 toimub vallas eelarve II lugemine, 
tõenäoliselt kärpeid ei tule.  
Järgmise aasta eelarves on põhiline investeering lasteaia kapitaalremont. 
Järgmisel aastal peaks remonti minema ka korvpalliväljak ja tenniseväljakud, kuid neid 
koordineerib valla Spordiamet ja need on eraldiseisevad investeeringud, mis  ei kuulu Püünsi 
Kooli eelarvesse. 
 
Hoolekogu võtab info teadmiseks, koolijuht annab jooksvalt infot. 



 
5. Suusatundidest 2019 - Jekaterina Tšerepannikova 
 

Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova selgitas, et sel aastal toimub suusaperiood jaanuaris – 
veebruaris. Suusabussi enam ei tellita, sest kool soetas 30 komplekti suuski ja 36 paari 
suusasaapaid alates nr 32. Nende komplektidega saab iga klass suusatada tunniplaanis oleva 
kehalise kasvatuse tunni ajal. Laste saapanumbrite konkreetne vajadus selgub kui õpilased tundi 
lähevad. Ebasobiva ilma korral toimuvad kehalise tunnid kooli võimlas. Suuskade kuivatamine 
ja hooldamine toimub keldris olevas ruumis, tundide vahel ei ole võimalik suuski ega saapaid 
kuivatada.  
 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 
 

6. Jooksvad  küsimused 
 

6.1 C – võõrkeelest – Jekaterina Tšerepannikova 
 

Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova selgitas, et sel õppeaastal alustati Püünsi koolis C-keele 
õpetamist, milleks on hispaania keel. Hetkel õpib kaks rühma: 15 õpilast 7. klassist ja 12 õpilast 
8. klassist. Selle trimestri jooksul väljalangejaid ei ole olnud, kuid samas kõik ei saanud ainet 
arvestatud.  
Toimus arutelu hispaania keelega seotud teemal.  
 
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 
 

6.2 Hädaolukorra lahendamise plaanist - Jekaterina Tšerepannikova 
 

Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova selgitas, et evakuatsiooniplaanid juurdeehitusele on juba 
tellitud ning uutele tingimustele vastavat hädaolukorra lahendamise plaani (HOLP) hakkab 
kool uuendama ja vajadusel muutma koheselt, kui dokumendid on korras. Sisuliselt toimub 
muutmine 2019 aasta jaanuaris. Kevadel toimub tulekahju sisekoolitus õpetajatele.  
Andu Tali tegi ettepaneku, et  uuendatud HOLP plaani võiks koolijuht edastada ka hoolekogule 
eelnevaks tutvumiseks enne selle kinnitamist, kui see valmib.   
Toimus arutelu, milliseid teemasid tuleks uuendatud HOLP-is täpsustama, seoses 01.01.2019.a. 
jõustuva töötervishoiu ja tööohutuse seadusega, mis toob kaasa mitmeid muutusi.  
  
6.3 Haiged õpilased koolis – Hele Pomerants 

 

Õpetajate esindaja Hele Pomerants tõi ühe murena välja õpilaste haigena koolis käimise. 
Toimus selle teemaline arutelu, mille käigus selgus, et õpilased kardavad koolist puududa, sest 
muidu on keeruline õppetöös järele jõuda, hiljem tegemata töid või vastamata asju hiljem järgi 
teha. Koolijuht kinnitas, et tööde järeletegemiseks ja vastamiseks on kõigil õpetajatel jäetud 
ajad. Tuleb julgelt ise suhelda ja kokku leppida. Haigena kooli tulek on siiski halvem lahendus, 
sest ühel hetkel on laps päris haige ja peab ikkagi puuduma (võimalik isegi pikemalt kui kohe 
end ravida). Lisaks haige laps nakatab nii teisi lapsi kui ka koolipersonali – seega haige lapse 
koht peaks olema ikkagi kodus. 
Hoolekogu esimees tegi  ettepaneku, et koolijuhtkond võiks antud kooli murest kirjutada 
lastevanematele ühe selgitava kirja ja sama moodi võiks klassijuhatajad lastele koolis selgitada, 
et haigena ei tohiks kooli tulla. 
 
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 
 



6.4 Järgmine koosolek   
 
Koosoleku lõpetuseks arutati enamusele hoolekogu liikmetest sobivat aega järgmiseks  
kokkusaamiseks juba uuel aastal. Eelistatum päev enamusele koosoleku toimumiseks oleks 
teisipäev. 
 
Hoolekogu liikmed otsustasid, et järgmine Püünsi Kooli hoolekogu korraline koosolek nr. 3 
toimub 19.02.2019.a. Püünsi Koolis algusega kell 18:00. Hoolekogu esimees saadab 
sellekohase info hoolekogu liikmetele ka e-posti teel. 

 

Muid küsimusi ei olnud ja hoolekogu esimees tänas kõiki koosolekul osalejaid, soovis 
rahulikku jõulukuud ning lõpetas koosoleku. 

 

___________________    ____________________ 

Andu Tali       Krista Kalberg 
Hoolekogu esimees      Hoolekogu liige 
Koosoleku juhataja      Protokollija 
 


