Püünsi Kooli hoolekogu 2014/2015 aasta töö aruanne
Püünsi Kooli hoolekogu, lähtudes Viimsi Vallavolikogu 16. oktoobri 2012 määruse nr. 18 „Viimsi valla
munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord” §-st 24, 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
elektroonilisel koosolekul 03.09.2015.
Püünsi Kooli hoolekogu on oma tegevuses järginud Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ja Koolieelse
lasteasutuse seadusest tulenevat, Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökorras ja
Püünsi Kooli põhimääruses sätestatut.

Ülevaade hoolekogu koosseisudest ja koosolekutest
Hoolekogu koosolekuid on õppeaasta kestel peetud 5 korral – seega enam kui üks kord nelja kuu jooksul
nagu nõutud. Koosolekud toimusid: 28.10.2014, 25.11.2014, 30.01.2015, 03.03.2015 ja 12.05.2015.
Perioodil 2014/2015 oli Püünsi Koolis tegev kaks hoolekogu koosseisu.
Viimsi Vallavalitsuse 21.10.2014 korralduse nr. 1391 alusel töötas Püünsi Kooli hoolekogu kuni
03.03.2015 järgmises koosseisus:
lapsevanemate esindajad: Andu Tali (hoolekogu esimees), Kairi Toiger (hoolekogu
aseesimees), Erkki Ääremaa (hoolekogu esindaja Püünsi Kooli uute töötajate
konkursikomisjonis), Kairi Tähe, Mari Kaalmaa, Krista Kalberg, Alar Kuum, Indrek Umberg,
Kristjan Prikk, Taavi Kangur, Illar Kaasik;
õpetajate esindajad: Hele Pomerants ning Triinu Puidet;
õpilaskonna esindaja: Age Lossmann;
Viimsi Vallavolikogu esindaja: Jüri Kruusvee;
Viimsi Vallavalitsuse esindaja: Katrin Markii.
Eelpooltoodud hoolekogu koosseisuga toimus 3 koosolekut.
Viimsi Vallavalitsuse 27.02.2015 korraldusega nr. 296 muudeti aruandeperioodil Püünsi Kooli hoolekogu
koosseisu ja õpilaskonna esindajana jätkas hoolekogus Linda Ellen Toom.
Muutunud hoolekogu koosseisuga toimus järgnevalt 2 koosolekut.

2014/2015 õppeaasta koosolekutest
Koosolek nr 1 (28.10.2014)
Põhiteemadeks olid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Uue hoolekogu tutvustamine;
Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine;
Uue õppeaasta väljakutsed, mured, rõõmud;
Personaliteemad koolis ja motivatsioonisüsteem;
Viimsi valla haridusvõrgu arengu uued suunad;
Kooli põhimääruse ja arengukava seisust;
Eelarve ettevalmistus ja kooliarendus;
Kooli osalemine projektides, EU meetmed, välisprojektid;
Hädaolukorra lahendamise plaan ja selle rakendamine;
Kooli ja külakogukonna koostöö;
Jooksvad küsimused, hoolekogu esindaja valimine kooli konkursikomisjoni.
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Koosolek nr 2 (25.11.2014)
Põhiteemadeks olid:
1. Püünsi Kooli Sisehindamise aruande 2010-2013 ja Arengukava 2014-2016 paranduste
lühiülevaade – hoolekogu arvamuse kujundamine;
2. Hädaolukorra lahendamise plaani paranduste lühiülevaade ja edasised võimalikud
stsenaariumid – hoolekogu arvamuse kujundamine;
3. Koolijuhi ülevaade personaliküsimustest;
4. Püünsi Kooli kodukord (võimalikud muudatused);
5. Püünsi Kooli õppekava muudatused seoses 5 koolivaheaja-süsteemile üleminekuga;
6. Püünsi Kooli plaanid aastaks 2015 (sh arengukava eesmärkide täitmine ja eksisteerivate
puuduste likvideerimine);
7. Püünsi Kooli turvalahendused;
8. Projektitoetuse seisust;
9. Suusatundide ettevalmistused;
10. Kooli tee rekonstrueerimise temaatika;
11. Jooksvad küsimused.
Koosolek nr. 3 (20.01.2015)
Põhiteemadeks olid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Püünsi koolijuhtimisega seonduvad küsimused;
Püünsi kooli ja lasteaia 2015 eelarve;
Personaliga seotud küsimused;
Püünsi Kooli 2015 tegevusplaanid;
Muutmisel olevad kooli dokumendid (Hädaolukorra lahendamise plaan, Püünsi Kooli
kodukord);
Suusatundide korraldusest;
Kooli tee rekonstrueerimise projekti arengutest;
Ülevaade projektitoetuse seisust;
Jooksvad küsimused.

Koosolek nr. 4 (03.03.2015)
Põhiteemadeks olid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ülevaade Püünsi Kooli juhtimisest, tegevustest ja järgnevad tegevusplaanid;
Lisavahenditest Püünsi Kooli 2015 eelarvesse;
Püünsi kooli uue direktori konkursist ja komisjonist;
Personaliga seotud küsimused;
Hädaolukorra lahendamise plaani rakendamisest;
Ülevaade projektitoetuse seisust;
Püünsi Kooli etluskonkursi korraldusest;
Jooksvad küsimused.

Koosolek nr. 5 (12.05.2015)
Põhiteemadeks olid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ülevaade Püünsi Kooli juhtimisest, tegevustest ja järgnevad tegevusplaanid;
Püünsi kooli uue direktori konkursist ja komisjonist;
Püünsi Kooli 1 klassi astujatest;
Personaliga seotud küsimused;
Investeeringute temaatika;
Lasteaia ja kooli lõpetamisest;
Püünsi Kooli vormist ülevaade projektitoetuse seisust;
Lasteaia toidupäevamaksumuse kinnitamine;
Jooksvate küsimustena käsitleti koolitoidu temaatikat.
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Lisaks korralistele koosolekutele on Püünsi Kooli hoolekogu elektroonilise suhtluse vormis arutanud
ning elektrooniliselt koosolekut kokku kutsumata otsustanud järgmisi teemasid:

•

Püünsi Kooli hoolekogu kujundas elektroonilise hääletuse vormis (28.11.2014) arvamuse Püünsi
Kooli Sisehindamise aruande 2010-2013 ja Püünsi Kooli arengukava 2014-2016 kohta.

•

Püünsi Kooli hoolekogu kujundas elektroonilise hääletuse vormis (29.01.2015) arvamuse uue
Püünsi Kooli kodukorra kohta ja selle järgnevate muudatuste kohta augustis 2015.

•

Püünsi Kooli hoolekogu määras elektroonilise hääletuse tulemusel (04.11.2014) Kooli tee
rekonstrueerimise töörühma omapoolse esindajana hoolekogu liikme Kairi Toigeri.

•

Püünsi Kooli hoolekogu kujundas elektroonilise hääletuse vormis (29.01.2015) arvamuse Püünsi
Kooli direktori osas.

•

Püünsi Kooli hoolekogu kujundas elektroonilise suhtluse vormis (17.02.2015) seisukoha 2015/2016
õppeaastal Püünsi Kooli koolivaheaegade muutmise kohta.

•

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

Hoolekogu tegevused aruandeperioodil
1. Püünsi Kooli hoolekogu on oma tegevustes lähtunud selgest eesmärgist, et Püünsi Kool tegutseks
jätkuvalt edasi ühes vahetuses töötava 9-klassilise põhikoolina, nagu seda toetab ka Püünsi küla
arengukava. Sellega on tagatud Viimsi vallas, et lapsevanematele on Püünsi Kooli näol alternatiivne
võimalus panna oma laps õppima täiemahulisse, st 3-astmelisse põhikooli, kus laps saab
omandada kohustusliku põhihariduse ilma koolivahetuseta.
2. Hoolekogu fookuses on õppeaasta vältel olnud, et Püünsi Koolis oleks hea õppe tagamiseks
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 juhtimise ja õpetajate kaadrivoolavuse küsimustele, mis 2013/2014 õppeaasta lõpus
muutusid aktuaalseks.
3. Hoolekogu liikmed andsid omapoolse sisulise panuse Püünsi Kooli uue põhimääruse, Püünsi Kooli
arengukava aastateks 2014 – 2016, Hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel, Püünsi Kooli
muudetud õppekava, sh hindamise korralduse kehtestamisel, Püünsi Kooli kodukorra muutmisel jm
dokumentide ajakohastamisel.
4. Hoolekogu liige Erkki Ääremaa osales hoolekogu esindajana uute töötajate valimise komisjonis.
Uusi töötajaid on palgatud kokku 6, s.h. 2 lasteaia õpetajat ja 4 õpetajat. Uued inimesed on leitud
töölt lahkunud algklassiõpetaja ja ajalooõpetaja kohale, samuti lasteaia 2 õpetaja kohale. Õpetajate
lahkumise põhjused on analüüsitud ja hoolekogule teada.
Seoses 1. klassiõppes kahe klassikomplekti avamisega on leitud täiendav õpetaja uuele kohale.
Lisaks on ümberkorraldatud tööõpetuse õpe ja leitud kvalifitseeritud õpetaja poiste tööõpetuse
ametikohale. Konkursiga otsiti ka kehalise kasvatuse õpetajat, kuid kahjuks ei leitud sobivat
kandidaati. Samas korraldati koolisiseselt ümber kehalise kasvatuse õpe, selliselt et kõik vajalikud
tunnid saaksid täidetud.
Lisaks eelpooltoodule said uuendatud kahe tähtajalise töölepinguga õpetaja lepingud. Enne lepingu
uuendamist toimusid komisjonis vestlused õpetajatega.
5. Kairi Toiger (hoolekogu aseesimees) ning hoolekogu liige ja Püünsi külavanem Jüri Kruusvee on
osalenud Kooli tee rekonstrueerimise töörühmas ning teinud hoolekogu nimel Viimsi vallale
omapoolseid ettepanekuid liikluskorralduse parendamiseks Kooli teel ja selle ümbruses.
6. Hoolekogu aseesimees nõustas Püünsi Kooli lasteaeda KIK projektides osalemisel: lasteaia projekt
sai rahastuse - 2015 sügisel on planeeritud saadava toetusega lasteaia koolitus-õppereisid. Püünsi
Kooli projekti osas on plaan esitada KIK I vooru toetustaotlus, mis on 2016 aasta alguses. Hetkel
on alustatud koostöös õpetajatega projekti kokkupanemist.
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7. Hoolekogu esimees ja liikmed on kogu aruandeaasta jooksul suhelnud aktiivselt koolipidaja
esindajatega, koolijuhi, õpetajatega kooli ja lasteaia elu puudutavates korralduslikes küsimustes.
Hoolekogu esimees kuulub üheselt Viimsi Volikogu Noorsoo- ja hariduskomisjoni, mille tegevuse
kaudu on ta osalenud valla noorsoo ja haridusega seotud küsimuste käsitlemisel Viimsi vallas, sh
Püünsi Kooliga seotud võtmeküsimuste käsitlemisel ja lahendamisel.
8. Hoolekogu esimees ja Jüri Kruusvee osalesid Püünsi Kooli hädavajalike remonditööde
kaardistamisel ja vajaduste selgitamisel jaanuaris 2015. Käesoleva aasta juulis teostati lasteaia
WC-s remont: paigaldati uued kraanikausid, WC potid, põrandaküte, vaheseinad jms.
9. Hoolekogu liige ja lasteaia lapsevanemate esindaja Alar Kuum tegeles aktiivselt lasteaia
personaliküsimuste ja suhtlemis- ja kommunikatsiooniteemadega.
10. Hoolekogu liige Jüri Kruusvee osales Püünsi Kooli 8. klassi õpilaste loovtööde kaitsmise protsessis.
11. Hoolekogu esimees ja Erkki Ääremaa osalesid perioodil märts-mai 2015 Püünsi Kooli direktori vaba
ametikoha täitmise konkursikomisjoni töös. Konkursikomisjon oli sunnitud 12.05.2015 otsusega
tunnistama konkursi luhtunuks, kuna laekunud 2 kandidaati kumbki ei vastanud haridus- ja
teadusministri 28. augusti 2013 määruses nr. 30 toodud hariduse nõuetele. Otsustati, et
koolidirektori
kohusetäitjana
jätkab
2015/2016
õppeaastal
kooli
administratiivjuht
Jekaterina Tšerepannikova. Koolijuhi otsingute protsess jätkub.
12. Hoolekogu initsiatiivil ja hoolekogu esimehe eestvedamisel valmistati ette ja esitati 29.05.2015
Viimsi Vallavalitsusele Viimsi valla üldhariduskoolide hoolekogude nimel ühispöördumine koos
ettepanekuga laiendada alates uuest õppeaastast ehk 01.09.2015 tasuta sõidusoodustust kõigil
avalikel Viimsi valla liinidel kõigile Viimsi valla koolide ja eelkoolieelsete lasteasutuste õpetajatele.
Ühispöördumine sai positiivse heakskiidu ja pedagoogide sõidusoodustused jõustusid 01.09.2015.
Ühispöördumise eesmärgiks oli väärtustada Viimsi vallas veelgi rohkem kõigi õpetajate
vastutusrikast ja tänuväärset ametit ning leevendada osaliselt nende ühistranspordikulusid.
13. Hoolekogu koos kooli ja lasteaia personaliga käsitles Vanapere tee 8 õhu saaste temaatikat ja
ümberkaudsete elanike poolt tõstatatud probleemi ning andis omapoolse tagasiside ja seisukohad
teemat vedava Roheline Poolsaar MTÜ esindajatele jaanuaris 2015.
14. Hoolekogu liikmed on osalenud mitmete kooli ja lasteaiaga seotud ürituste läbiviimisel ja nende
toimumisel. Hoolekogu esimees osales 9. klassi lõpuaktusel ja tervitas hoolekogu nimel kõnega
lõpetajaid. Hoolekogu toel organiseeritud transpordiga käis lasteaia tantsurühm 13.06.2015
Haapsalus eelkooliealiste laste III tantsupeol.
15. Hoolekogu esimees ja liikmed on regulaarselt monitoorinud Püünsi Kooli kodulehte ja selle sisu ning
teinud omapoolseid ettepanekuid ja märkusi kodulehe ajakohastamise ja selle sisu osas.

Püünsi Kooli hoolekogu tegevuskava 2015/2016 õppeaastaks
• Püünsi Kooli arengukava 2014 – 2016 täitmise jooksev jälgimine ja protsessides jätkuv osalemine,
sh õpetamise kvaliteedi kindlustamise ja õpitaseme tõstmise fookus.
• Kooli ja lasteaia sisehindamise protsesside jooksev jälgimine ja selleks vajalike sisendi ja suuniste
andmine.
• Püünsi Kooli 2016.a. eelarve arutelu ja hoolekogupoolse arvamuse esitamine.
• Olemasolevate kooli ruumide jätkuv kaardistus ja vajadusel võimalike lisapindade otsimine
koolisiseselt ning sellega seotud ümberehitused ja investeeringud, alternatiivsete lahenduste
otsimine kool-lasteaia ruumiprobleemide lahendamiseks (moodulruumide rent, ehitus vms), et koollasteaed saaks jätkata ühes vahetuses töötava 9-klassilise lasteaed-põhikoolina.
• Püünsi Kooli juhtkonna poolt esitatud dokumentide läbivaatamine ja nendele hoolekogupoolse
arvamuse andmine või seisukoha kujundamine.
• Erinevate kooli ja lasteaiaga seotud projektitoetustaotluste protsesside toetamine.
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• Kooli vabade ametikohtade täitmiseks korraldatavate konkursside komisjoni ja kooli-lasteaia
töötajate valimise töös osalemine.
• Lasteaia mänguväljaku rekonstrueerimise protsessis osalus ja kooli spordirajatiste hoolduse
teemadel kaasarääkimine.
• Suusatundide jätkuva korralduse tagamine Püünsi Kooli ümbruses.
• Püünsi Kooli mainekujunduse parendus ja identiteedi uuendusprotsessides osalemine.
• Tihe koostöö ja suhtlus Viimsi Vallavalitsuse, Noorsoo- ja haridusameti ning Noorsoo ja
Hariduskomisjoniga.
• Viimsi Valla koolivõrgu arengukava võimalike muudatuste väljatöötamise protsessist osavõtt oma
esindaja(te) kaudu ning aktiivne Püünsi kool-lasteaia tuleviku eest kaasarääkimine.
• Eesti hariduspoliitiliste üldiste arengute jooksev jälgimine ja hariduselu puudutavate õigusaktide ning
nende muudatuste monitoorimine; Viimsi Valla koolielu puudutavate õigusaktide eelnõude osas
arvamuse andmine või seisukoha kujundamine.
• Püünsi Kooli direktori vaba ametikoha täitmise ja valimise komisjoni töös jätkuv osalemine oma
esindajate kaudu;
• Koostöö Viimsi valla teiste üldhariduskoolide ja nende hoolekogudega võimalike sünergiate
leidmiseks õppeklasside ja õppevahendite kasutamise või asendusõpetajate leidmise osas nüüd ja
tulevikus;
• Koostöö Püünsi külavanemaga Püünsi küla arengukava elluviimisel ja edasi arendamisel Püünsi
Kooliga piirnevate ümberkaudsete külade külaliikumisest osavõtt ja nende arengute küsimustes
kaasarääkimine.
• Kooli tee rekonstrueerimise protsessis osalemine, tagamaks kool-lasteaia ümbruses liikluse ohutuse
ja sujuva kulgemise.
Hoolekogu koosolekud toimuvad 2015/2016 õppeaastal hoolekogu koosseisu poolt kokkulepitud
aegadel ning vastavalt vajadusele.

Püünsi Kooli hoolekogu nimel,

/allkirjastatud digitaalselt/

Andu Tali
Püünsi Kooli hoolekogu esimees

Püünsis, 04.09.2015
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