Püünsi Kooli hoolekogu 2015/2016 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, mis kiideti heaks ja kinnitati 20.09.2016 toimunud Püünsi Kooli
hoolekogu korralisel koosolekul.
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: 15.10.2015, 23.11.2015, 25.01.2016, 05.04.2016 ja 17.05.2016.
Perioodil 2015/2016 oli Püünsi Koolis tegev kaks hoolekogu koosseisu.
Viimsi Vallavalitsuse 15.10.2015 korralduse nr. 1612 alusel töötas Püünsi Kooli hoolekogu kuni
03.03.2015 järgmises koosseisus:
lapsevanemate esindajad: Andu Tali (hoolekogu esimees), Alar Kuum (hoolekogu aseesimees),
Erkki Ääremaa, Mari Värton, Krista Kalberg, Kairi Tähe, Taavi Kangur, Maarja Küla, Indrek
Umberg, Jaanus Lember ja Gert Kerde;
õpetajate esindajad: Hele Pomerants ning Triinu Puidet;
õpilaskonna esindaja: Linda Ellen Toom;
Viimsi Vallavolikogu esindaja: Kristjan Jõekalda;
Viimsi Vallavalitsuse esindaja: abivallavanem Margus Talsi;
Püünsi Külaselts esindaja: Jüri Kruusvee.
Eelpooltoodud hoolekogu koosseisuga toimus 3 koosolekut.
Viimsi Vallavalitsuse 23.02.2016 korraldusega nr. 181 muudeti aruandeperioodil Püünsi Kooli
hoolekogu koosseisu ja Viimsi vallavalitsuse esindajana jätkas hoolekogus abivallavanem Jan Trei ja
hoolekogu asendusliikmeks määrati noorsoo- ja haridusameti juhataja Janek Murakas.
Muutunud hoolekogu koosseisuga toimus järgnevalt 2 koosolekut.

2015/2016 õppeaasta koosolekutest
Koosolek nr 1 (15.10.2015)
Põhiteemadeks olid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hoolekogu liikmete muutustest ja osalejate endi lühitutvustus;
Hoolekogu 2015/2016 tööplaan;
Hoolekogu aseesimehe valimine ja esimehe jätkamise osas seisukohavõtt;
Koolijuhi jooksev ülevaade koolitegevustest, personal ja muud võtmeküsimused;
Vajalikud investeeringud veel 2015. aastaks;
Kool-lasteaia 2016. aasta eelarvest, kooli täiendavad ruumivajadused;
Püünsi Kooli sisehindamise korraldus ja arengukava elluviimine;
Toetustaotlustest ülevaade;
Viimsi valla haridusvõrgu arengukava töögrupi esindaja määramine;
Jooksvad küsimused (Kooli tee renoveerimise hetkeseisust; helkuripuu; loovained
arvestuslikeks; lasteaia mänguväljakust; pendelteatejooksu kutsest).
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Koosolek nr 2 (23.11.2015)
Põhiteemadeks olid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Koolijuhi jooksev ülevaade koolitegevustest, aastalõpu ja tulevikuplaanid;
Püünsi Kooli personaliküsimused, rõõmud ja mured;
Püünsi Kooli arengukava elluviimisest ja arengutest
Püünsi Kooli 2015 aasta investeeringutest
Püünsi Kooli 2016 aasta eelarvest
Püünsi Kooli ruumivajadustest
Ülevaade toetustaotlustest
Jooksvad küsimused (Kooli tee aukudest; helkurpuu toimimisest).

Koosolek nr. 3 (25.01.2016)
Põhiteemadeks olid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Koolijuhi jooksev ülevaade koolitegevustest, personaliküsimused, tulevikuplaanid;
Püünsi Kooli 2016. aasta eelarvest;
Püünsi Kooli ruumivajadustest ja investeeringutest 2016. aastal;
Viimsi valla haridusvõrgu arengukava arengud;
Püünsi Kooli uue arengukava arengud;
2016/2017 õppeaasta koolivaheaegade kooskõlastamine;
Ülevaade toetustaotlustest;
MTÜ ja SA temaatika;
Jooksvad küsimused (raamatukogu lahtiolekuajad; suusabuss; õpilaste koolikoti raskuse ja
kooliesise lumevallide teemad).

Koosolek nr. 4 (05.04.2016)
Põhiteemadeks olid:
1. Hoolekogu koosseisu muudatustest;
2. Koolijuhi jooksev ülevaade koolitegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused,
tulevikuplaanid;
3. Püünsi Kooli korralisest järelevalvest;
4. Rahulolu uuringute kokkuvõtted;
5. Püünsi Kooli uue arengukava arengutest;
6. Püünsi Kooli ruumivajadustest ja investeeringutest 2016. aastal;
7. Viimsi valla haridusvõrgu arengukava arengud;
8. Püünsi Kooli 2016. aasta eelarve täitmisest;
9. Videovalveseadmete pakkumistest;
10. Väikelaste mänguväljaku toetustaotlusest;
11. Jooksvad küsimused (koolijuhi konkursi korraldusest ja hoolekogu esindaja valimine; lasteaia
juhtimise teema arutelu).
Koosolek nr. 5 (17.05.2016)
Põhiteemadeks olid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Koolijuhi jooksev ülevaade tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused tulevikuplaanid;
Püünsi Kooli korralisest järelevalvest;
Püünsi Kooli uue arengukava arengud;
Viimsi valla haridusvõrgu arengukava arengud;
Direktori vaba ametikoha täitmise konkursist;
Püünsi Kooli 2016 aasta eelarve täitmisest ja investeeringutest;
Püünsi Külaselts mänguväljaku taotlusest;
Kooli tee rekonstrueerimisest;
Jooksvad küsimused.

Lisaks korralistele koosolekutele arutas ja/või otsustas Püünsi Kooli hoolekogu elektroonilise suhtluse
vormis koosolekut kokku kutsumata järgmisi teemasid:
•

Geomedia poolt koostatud Viimsi valla haridusvaldkonna olukorra analüüsi (Sisend Viimsi valla
hariduse arengukava koostamiseks) 18.01.2016
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•

Kooskõlastus Püünsi Kooli 2016/2017 õppeaasta koolivaheaegade kohta (18.02.2016)

•

parandusettepanekud ja märkused Püünsi Kooli õppekava hindamise 5 jao kohta (10.03.2016)

•

parandusettepanekud ja märkused Püünsi Kooli sisehindamise korra kohta (10.03.2016)

•

parandusettepanekud ja märkused Püünsi Kooli kaebuste käsitlemise korra kohta (10.03.2016)

•

hoolekogu esialgne arvamus Püünsi Kooli arengukava 2016-2020 kohta (27.05.2016)

•

Püünsi Kooli direktori kohusetäitja senise töö tunnustamise kohta ja tema direktori kohusetäitjana
tegevuse jätkamiseks kuni oma õpingute eduka lõpetamiseni (16.06.2016).

•

2016/2017 õppeaastal Püünsi Kooli 3.-ndasse klassi erandina 23 õpilase vastuvõtmise
(06.07.2016);

•

Püünsi Kooli hoolekogu kujundas elektroonilise hääletuse vormis lõpparvamuse Püünsi Kooli
arengukava 2016-2020 kohta (22.08.2016).

•

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

Hoolekogu tegevused aruandeperioodil
1. Püünsi Kooli hoolekogu on oma tegevustes lähtunud eesmärgist, et Püünsi Kool tegutseks jätkuvalt
edasi ühes vahetuses töötava 9-klassilise põhikoolina. 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. Kool kasvas 2015/2016 õppeaastal taaskord ühe
uue paralleelklassi võrra. Käesoleva aruande kinnitamise seisuga on Püünsi Koolis 4
paralleelklassi, sest alanud 2016/2017 õppeaastal võttis koos taas 2 klassikomplekti esimese klassi
õpilasi.
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, õpetajate arenguvestluse ja koolituse küsimustele.
3. Hoolekogu liikmed andsid omapoolse sisulise panuse Püünsi Kooli muudetud õppekava, sh
hindamise korralduse kehtestamisel, Püünsi Kooli kodukorra muutmisel jm dokumentide
ajakohastamisel.
4. Hoolekogu aseesimees ja lasteaia lapsevanemate esindaja Alar Kuum on aktiivselt vedanud
hoolekogupoolse esindajana Püünsi Kooli ruumikitsikusega kaasnenud protsesse: abistanud
potentsiaalsete võimaluste kaardistusel ja lahenduste väljapakkumisel, juurdeehituse
eskiisprojektidega seonduvas suhtluses ja moodullahendustega seotud info kogumisel ja
eelkalkulatsioonide koostamisel. Ruumiplaani ümberkorralduste käigus õnnestus ümberehitada
Püünsi Kooli olemasolevad ruumid nii, et tekkis kooli juurde üks õppeklass, samas ehitati välja ka
ikkagi erivajadustega laste õppeks ruum ja eraldi ruum psühholoog/kooliõele. Tänu sellele sai kool
võtta 2016/2017 õppeaastal juurde 2 paralleelset esimest klassi.
Kooli ruumiprobleemidele lahenduste leidmise teemadel on koos hoolekogu esimehe ja liikmetega
suhelnud korduvalt koolijuhi ja koolipidajate esindajatega.
Aseesimees tegeles muuhulgas aruandeperioodil lasteaia personaliküsimuste ja suhtlemis- ja
kommunikatsiooniteemadega.
5. Hoolekogu esimees Andu Tali osales koos koolijuhi Jekaterina Tšerepannikova ja hoolekogu liikme
Triinu Puidet’iga Viimsi Valla koolivõrgu arengukava muudatuste töörühmas, mille avakoosolek
toimus 16.12.2015. Järgnevalt toimusid 2016 I poolaastal mitmeid arutelukoosolekuid ja töörühma
tegevus jätkus k06.09.2016 koolivõrgu võimalike arengustsenaariumite ja laekunud ettepanekute,
sh Püünsi Kooli hoolekogu poolsete ettepanekute aruteludega. Hoolekogu tegi Viimsi vallale
ettepanekud, et Püünsi Kool võiks jätkata ka järgnevatel õppeaastatel 2 paralleelklassi
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juurdevõtmisega, sest rahvastiku andmebaasi põhjal koolipiirkonnas jagub piisavalt lapsi ning 2
paralleelklaasi võtmine aitaks leevendada Viimsi keskusepiirkonnas olevat koolikohtade arvu muret.
6. Hoolekogu esimees osales perioodil aprill-juuni 2016 Püünsi Kooli direktori vaba ametikoha täitmise
konkursikomisjoni töös. Konkursikomisjon tunnistas 20.06.2016 otsusega konkursi luhtunuks, kuna
ükski kandidaat ei saanud komisjoniliikmete enamuse toetushääli. Koolipidaja leppis kokku, et
koolidirektori kohusetäitjana jätkab 2016/2017 õppeaastal tähtajaliselt (mitte kauem kui 1 aasta)
kooli administratiivjuht Jekaterina Tšerepannikova. Koolijuhi otsingute protsess jätkub hiljemalt
järgmise aasta kevadel.
7. Hoolekogu esimees oli kaasatud Püünsi Kooliga seotud temaatilisse haldusjärelevalve teostuse
protsessi, mis viis läbi Harju maavanema 07.03.2016 korralduse nr 514-k „Temaatilise
haldusjärelevalve teostamine Püünsi Koolis“ alusel Järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse
üle. Hoolekogu esimees andis omapoolse ülevaate Püünsi Koolis ja hoolekogus toimuvast Harju
Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna haridus- ja kultuuritalituse peainspektorile Vaido
Niinesalu’le. Peainspektori poolt Püünsi Koolile tehtud ettepanekud ja ettekirjutused arutati läbi
koolijuhiga.
8. Hoolekogu liige Erkki Ääremaa osales hoolekogu esindajana Püünsi Kooli uute töötajate
konkursikomisjonis aruandeperioodil toimunud uute töötajate valimise komisjonide töös. Erinevate
konkursside tulemusena leidis komisjon uued õpetajad kevadel lahkunud muusika ja õppeaasta
lõpul lahkunud eesti keele õpetaja ametikohale. Õpetajate lahkumise ja töösuhte lõpetamise
põhjused on analüüsitud ja hoolekogule teada.
Pikemat aega ei olnud Püünsi Koolis kehalise kasvatuse õpetajat ning õpptunnid oli jagatud
erinevate aineõpetajate vahel. Konkursiga otsiti enam kui aasta aega kehalise kasvatuse õpetajat,
kuid kahjuks ei õnnestunud sobivat kandidaati leida. Nüüdseks on leitud ka kehalise kasvatuse
õpetaja, kes alustas oma tööd 2016/2017 õppeaastast.
9. Hoolekogu liige, Püünsi külavanem ja MTÜ Püünsi Külaselts esindaja hoolekogus Jüri Kruusvee on
osalenud Kooli tee rekonstrueerimise töörühmas ning teinud hoolekogu nimel Viimsi vallale
omapoolseid ettepanekuid Kooli tee heakorra ja turvalisuse seisukohalt.
MTÜ Püünsi Külaseltsi esitas Leader programmi raames taotluse toetuse saamiseks lasteaia
väikelaste mänguväljaku ehituseks, mis paraku jäeti rahuldamata seoses muude prioriteetsete
taotlustega. Samas külaseltsi eestvedamisel avati 02.09.2016 Püünsi Kooli keldriruumes
huvitegevusega seonduv savikoda, mille eestvedajana asus tegutsema Maris Akkerman.
Külaseltsi esindaja on muuhulgas käsitlenud Vanapere tee 8 õhu saaste temaatikat ja Püünsi
ümberkaudsete elanike poolt tõstatatud probleemi ning andnud tagasisidet ja kool-lasteaia ja
hoolekogu liikmete seisukohad teemat vedavale Roheline Poolsaar MTÜ esindajatele.
10. Hoolekogu liikmed on osalenud mitmete kooli ja lasteaiaga seotud ürituste läbiviimisel ja nende
toimumisel. Püünsi Kooli lasteaia ja õpilaste tantsurühm osales mere aastale pühendatud Viimsi
valla laste tantsupeol Viimsis, millel olid esindatud ka hoolekogu liikmed. Hoolekogu esimees osales
9. klassi (XVIII lend) lõpuaktusel ja tervitas hoolekogu nimel kõnega.
11. Hoolekogu esimees ja liikmed on kogu aruandeaasta jooksul suhelnud aktiivselt koolipidaja
esindajatega, koolijuhi, õpetajatega kooli ja lasteaia elu puudutavates muudes korralduslikes
küsimustes.
12. 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 2016/2017 õppeaastaks
• Kinnitamisel oleva Püünsi Kooli arengukava 2016 – 2020 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 2017.a. eelarve arutelu ja hoolekogupoolse arvamuse esitamine.
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• Püünsi Kooli tekkiva ruumiproblemaatika ja koolilaienduste (moodulruumide rent, juurdeehitus vms),
erinevate variantidega tegelemine, sealjuures olemasolevate kooli ruumide jätkuv kaardistus ja
vajadusel võimalike lisapindade otsimine koolisiseselt ning sellega seotud ümberehitused ja
investeeringud, et kool-lasteaed saaks jätkata maksimaalselt kahe paralleelse ühes vahetuses
töötava 9-klassilise lasteaed-põhikoolina.
• Püünsi Kooli juhtkonna poolt esitatud dokumentide läbivaatamine ja nendele hoolekogupoolne
kooskõlastus, arvamuse andmine või seisukoha kujundamine.
• Erinevate kooli ja lasteaiaga seotud projektitoetustaotluste protsesside toetamine.
• Kooli vabade ametikohtade täitmiseks korraldatavate konkursside komisjoni ja kooli-lasteaia
töötajate valimise töös osalemine.
• Lasteaia mänguväljaku rekonstrueerimise protsessi jätkuv toetamine ja kooli spordirajatiste hoolduse
teemadel kaasarääkimine.
• Suusatundide jätkuva korralduse tagamine Püünsi Kooli ümbruses ja suusabussi tellimise toetamine.
• Püünsi Kooli mainekujunduse parendus ja identiteedi uuendusprotsessides osalemine seoses uue
arengukavaga.
• Tihe koostöö ja suhtlus Viimsi Vallavalitsuse, Noorsoo- ja haridusameti ning Noorsoo ja
Hariduskomisjoniga.
• Viimsi Valla koolivõrgu arengukava muudatuste töörühmas jätkuv osalemine oma esindaja 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
esindaja(te) kaudu;
• Koostöö Viimsi valla teiste üldhariduskoolide ja nende hoolekogudega võimalike sünergiate
leidmiseks õppeklasside ja õppevahendite kasutamise või asendusõpetajate leidmise osas nüüd ja
tulevikus.
• Viimsi valla üldhariduskoolide õpilaste ja teiste osalejate sportliku orienteerumis ürituse läbiviimise
toetamine.
• 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 protsessi jälgimine tagamaks, et kool-lasteaia ümbruse liikluskorraldus
ning liiklemine oleks ja kujuneks tulevikus turvaliseks ja sujuvaks.
Hoolekogu koosolekud toimuvad 2016/2017 õppeaastal hoolekogu koosseisu poolt kokkulepitud
aegadel ning vastavalt vajadusele.

Püünsi Kooli hoolekogu nimel,
/allkirjastatud digitaalselt/
Andu Tali
Püünsi Kooli hoolekogu esimees
Püünsis, 21.09.2016
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