Püünsi Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 1
Aeg:

15.10.2018

Algus kell 18.00

Lõpp kell 20.15

Koht: Püünsi Kooli sööklaruum
Koosolekul osalesid hoolekogu liikmed: Hele Pomerants (õpetajate esindaja),
Triinu Puidet (lasteaia õpetajate esindaja), Brita Melinde Ploom (õpilaskonna esindaja),
Kairi Tähe, Kadi Ruus, Krista Kalberg, Anu Hermlin, Kristjan Jõekalda (Viimsi
Volikogu esindaja), Ermo Mäeots (Viimsi Vallavalitsuse esindaja), Raivo Tomingas
(MTÜ Püünsi Külaseltsi esindaja), Andu Tali, Alar Kuum, Joonas Pärenson,
Taavi Kangur, Gert Kerde ja Erkki Ääremaa
Puudus hoolekogu liige: Indrek Umberg
Kutsutud: koolijuht Jekaterina Tšerepannikova, õppejuht Liivia Enneveer, õpetajate
esindaja Kristi Tops
Hoolekogu koosolekul oli kohal 17-st Püünsi Kooli hoolekogu liikmest 16 liiget (94%)
ja puudus 1 liiget – seega hoolekogu koosolek otsustusvõimeline.
Koosolekut juhatas: Andu Tali
Protokollis: Krista Kalberg
Hoolekogu koosoleku päevakord:
1. Hoolekogu uue koosseisu tutvustus, hoolekogu esimehe ja aseesimehe valmine
- Jekaterina Tšerepannikova, Andu Tali;
2. Hoolekogu uuest töökorrast - Andu Tali, Ermo Mäeots;
3. Jooksev
ülevaade
Püünsi
Kooli
tegevustest,
rõõmud/mured,
personaliküsimused, tulevikuplaanid - Jekaterina Tšerepannikova,
Triinu Puidet;
4. Püünsi Kooli juubeli korraldusest - Jekaterina Tšerepannikova, Triinu Puidet;
5. Püünsi Kooli 2019. eelarve eelnõust ja investeeringutest - Jekaterina
Tšerepannikova Ermo Mäeots;
6. Ülevaade Püünsi Kooli juurdeehituse arengutest – Jekaterina Tšerepannikova,
Ermo Mäeots;
7. Õpilaste välimuse põhimõtetest - Jekaterina Tšerepannikova;
8. Koolitoitlustusest – Gert Kerde, Ermo Mäeots, Jekaterina Tšerepannikova;
9. Nutiseadmete kasutamisest – Anu Hermlin, Jekaterina Tšerepannikova;
10. Jooksvad küsimused.
1. Hoolekogu uue koosseisu tutvustus, hoolekogu esimehe ja aseesimehe valmine
- Jekaterina Tšerepannikova, Andu Tali
Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova avas Püünsi Kooli hoolekogu uue koosseisu
esimese koosoleku. Hoolekogu koosseis kinnitati Viimsi Vallavalitsuse 09.10.2018
korraldusega nr 587. Koosolekul osalenud hoolekogu liikmed ja kutsud osalejad
tutvustasid lühidalt end.
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Hoolekogu liikmed tõdesid, et hoolekogu uue koosseisuga seoses tuleb valida taas
hoolekogu liikmete hulgast hoolekogu esimees ja aseesimees. Sellega seoses tegi
hoolekogu liige Kristjan Jõekalda ettepaneku, et hoolekogu töö juhtimist võiks edasi
jätkata siiani hoolekogu juhtimist hoolekogu esimehena korraldanud Andu Tali ja
hoolekogu aseesimehena Alar Kuum. Hoolekogu liikmed toetasid tehtud ettepanekut
ja teisi ettepanekuid ei laekunud.
Hoolekogu liikmed otsustasid üksmeelselt valida Püünsi Kooli hoolekogu esimeheks
Andu Tali ja hoolekogu aseesimeheks Alar Kuum.
Hoolekogu esimeheks taasvalitud Andu Tali ja hoolekogu aseesimeheks taasvalitud
Alar Kuum tänasid hoolekogu liikmeid usalduse eest jätkata Püünsi Kooli hoolekogu
juhtimist.
2. Hoolekogu uuest töökorrast - Andu Tali, Ermo Mäeots
Viimsi vallavalitsuse esindaja Ermo Mäeots ja Andu Tali tegid koosolekul osalejatele
lühiülevaate Viimsi Vallavolikogu 19.06.2018 määrusest nr 13 „Viimsi valla
munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord“ ja sellega kaasnenud põhilistest
muudatustest võrreldes eelnevalt kehtinud korraga. Ermo Mäeots selgitas, et määrust
tuli muuta juba sel põhjusel, et alates 01. septembrist 2018.a avati Riigigümnaasium
ja Viimsi vald ei korralda enam gümnaasiumihariduse tagamist vallas. Samuti ei ole
enam uues korras huviharidust puudutavaid sätteid, kuna need on reguleeritud nüüd
eraldi huvikooli seadusega.
Uue korra põhilised muutused olid, et hoolekogu kinnitatakse nüüd vaid üheks aastaks
(varem 2 aastat), igast klassiastmest valitakse üks lapsevanemate esindaja, hoolekogu
asendusliikmete nimetamise õigus on hoolekogu liikmetel,
uues korras on
koolidirektoril õigus nimetada hoolekogusse vilistlaste ja kooli toetava organisatsiooni
esindaja, koolidirektor on aruandekohustuslik hoolekogu koosoleku ees, reguleeritud
on hoolekogu protokollimisel esitatavad nõuded jms muudatused. Viimsi valla
munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord on leitav Püünsi Kooli kodulehel
hoolekogu lehel.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
3. Jooksev
ülevaade
Püünsi
Kooli
tegevustest,
rõõmud/mured,
personaliküsimused, tulevikuplaanid - Jekaterina Tšerepannikova, Triinu
Puidet
Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova tõi välja, et suurim rõõm on kooli juubeli
tähistamine – täpsemalt punkt 4.
Praeguseks hetkeks on täidetud kõik ametikohad, pedagoogid on kvalifitseeritud või
õpivad; lisandunud on sotsiaalpedagoogi ametikoht.
Lasteaia juht Triinu Puidet: ametikohad on täidetud. Lasteaias on muutunud
töökorraldus – õpetajaabi abistab rühmaõpetajat õppe- ja kasvatustegevustes, õhtuti
käib koristaja.
Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova selgitas, et suvel oli koolihoones remont - uue
kuue said aula, garderoobid, II trepikoda, söökla ning võimla riietusruumid. Samuti
täideti Päästeameti ettekirjutus – hoonesse paigutati tuletsoonid, lisati tuletõkkeuksed
ja – kardinad.
Triinu Puidet tõi välja, et lasteaias on õppeaasta käivitunud, selle aasta teema on
Putukad, mille raames toimuvad erinevad õppekäigud ja väljasõidud. Samuti on
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valminud õpperada, mida kasutatakse õppetöö läbiviimiseks. Toimuvad
pärimusmängude hommikud. Lasteaia tööle on kaasatud kooli vilistlased.
Andu Tali lisas, et Niidu tee äärne kooliaed on uuendatud.
Toimus arutelu täide levimise osas. Kooli- ja lasteaiajuht kinnitasid, et kool-lasteaias
toimub pidev kontroll, kaasatud on kooliõde, lapsevanemaid teavitatakse vajadusel
jooksvalt, jagatakse nõuandeid, kuidas täidest hoiduda ja kuidas ravida. Lasteaialapsel
soovitatakse viibida kodus, kuni pea on puhas.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
4. Püünsi Kooli juubeli korraldusest - Jekaterina Tšerepannikova, Triinu Puidet
Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova selgitas, et kooli soov on olnud, et iga sihtgrupp
saaks oma peo – nii ongi üritused planeeritud - 12.10 vilistlasõhtu; 5.11 pidu õpilastele
– päeval küpsisetordi valmistamine, õhtul koolis pidu koos esinejaga; 7.11 pidu
lasteaias koos eelnevalt tehtud küpsisetordi ja ettevalmistatud etendusega; 13.11 suur
juubelikontsert lapsevanematele ja sõpradele; 23.11 pidulik vastuvõtt kutsetega
töötajatele, hoolekoguliikmetele, kooli sõpradele.
Juubelipidustuste tõttu ei toimu sel aastal perenädalat ega isadepäeva tähistamist.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
5. Püünsi Kooli 2019 eelarve eelnõust ja investeeringutest - Jekaterina
Tšerepannikova
Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova selgitas, et 2019 eelnõuprojekt on vallale esitatud.
Eelarve on suurenenud personalikulude suurenemise tõttu – kuna järgmisel aastal
tõstetakse õpetajate ja spetsialistide töötasusid. Samuti suurenevad majanduskulud,
kuna kool kasvab.
Järgmise aasta eelarveprojekti on investeeringutena sisse kirjutatud kooli katusepesu
ning lasteaia kapitaalremont, mis toimub suvel, pikemat kinni olekut ei planeerita, tööd
planeeritakse juulikuusse.
Valla esindaja Ermo Mäeots lisas, et vald planeerib eelarve läbi vaadata ja kinnitada
veel selle aasta jooksul.
Samuti lisas Ermo Mäeots, et kooli spordirajatiste (korvpalliplats ja tenniseväljakud)
remondiks vajalikud väljaminekud on järgmise aasta valla eelarves ning asjaga
tegeletakse.
Andu Tali lisas, et Niidu tee ja kooli aia äärsed 3 parkimiskohta peaks välja ehitatama
kevadel.
Hoolekogu koosolekul tõstatati küsimus seoses vana mänguväljaku turvalisuse ja
hooldusega. Lasteaia juht kinnitas, et objekti hooldatakse vajadusel jooksvalt ning
palus edastada infot, kui lapsevanemad märkavad probleeme.
Hoolekogu võtab info teadmiseks, koolijuht annab jooksvalt infot, kui on oht, et
eelarvesse peaks tulema mingeid kärpeid lähtudes esitatud eelnõuga.
Toimus arutelu seoses kavandatava staadioni hetkeolukorrast. Hoolekogu liige Alar
Kuum kinnitas, et on info, et vald läheb projektiga edasi, viiakse läbi detailplaneering,
vetot ei ole pandud. Oluline, et vald ei muudaks sihtotstarvet ning spordirajatis võsa
asemel on teretulnud, eriti kui kool kasvab, siis on koolil suuremaid sportimisvõimalusi
vaja.
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Raivo Tomingas lisas, et igal juhul tuleb tegeleda ala heakorrastamisega.
Vallavalitsuse esindaja kinnitusel on objekt “Püünsi kooli spordiväljak” töös ja 2019.
aasta eelarves sees.
Edastati info, et Kooli tee ja Niidu/Aasa tee valgustus on stabiilsem ja eksisteerinud
vead said likvideeritud.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
6. Ülevaade Püünsi Kooli juurdeehitusega seotud arengutest – Jekaterina
Tšerepannikova, Ermo Mäeots
Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova informeeris, et juurdeehituse valmimine on
graafikus, valminud on väli fassaad, tehtud on palju sisetöid. Sisutus on tellitud ja
ootevalmis. Planeeritud pidulik avamine toimub 23.11.2018.
Uute ruumide rakendamiseks on vaja kasutusluba ning suure kivi eemaldamist kooli
territooriumilt.
Huvikeskus on eraldi üksus, mille avamine ei ole seotud kooliga.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
7. Õpilaste välimuse põhimõtetest - Jekaterina Tšerepannikova
Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova selgitas, et õpetajaskonnal on mure seoses
õpilaste riietumisega – lapsed ei kanna koolivormi ega kodukorras ettenähtud
akadeemilist sobivat riietust, vaid hoopis dresse ja spordiriideid/-jalatseid.
Arutelu käigus jõudis hoolekogu järgmiste ettepanekuteni: kirjutada kodukorras
täpsemalt lahti kooli ootused, kuna praegu on kirjeldus üldsõnaline ja mitmeti
mõistetav; teha õpilaste hulgas teavitustööd, selgitada koolivormi kandmise
vajalikkust; motiveerida õpilasi ise sõnastama ja mõtlema riietumise teemade üle,
kaasates õpilasesinduse, kes võiks vedada temaatiliste ürituste seeriat kaasõpilastele;
jätta õpilastele “mänguasjapäev”. Koolivormi osas saab iga hoolekogu esindaja teha
omaltpoolt teavitustööd lapsevanematele.
Õpetajate esindaja Hele Pomerants tõi lisaks välja mure, et mõned lapsed on mustad ja
mis eeldab, et nad ei pese end pärast kehalise kasvatuse tunde, kuigi uued võimalused
on pärast remonti olemas.
Hoolekogu on seisukohal, et kool, eriti kehalise kasvatuse õpetaja saab pesemisele
tähelepanu pöörata, tuletades lastele meelde pesemist pärast kehalise tunde ning
nõudes, et lastel oleks rätik kaasas.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
8. Koolitoitlustusest – Gert Kerde, Ermo Mäeots, Jekaterina Tšerepannikova
Hoolekogu esimees juhatas sisse koolitoitlustuse teema, mis lisati hoolekogu liikme
Gert Kerde ettepanekul päevakorda ning andis sellega seotud muudatuste osas sõna
Viimsi vallavalitsuse esindaja Ermo Mäeots’ale, kes selgitas hoolekogule, et
toitlustusega on suured probleemid ning vald tegeleb aktiivselt lahenduste otsimisega.
Nimelt on praegune toitlustaja KLP Toit maksuvõlglane, kuid tõenäoliselt pankrotis.
Vald ostab täna ise toiduained, et lapsed kuni koolivaheajani igapäevaselt süüa saaksid.
Vallal käib aktiivne läbirääkimine ajutise toitlustajaga Baltic Restorans’ga, kes tagaks
toitlustamise kuni 30.06.2019. Paralleelselt toimub uue hanke ettevalmistus – alates
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01.07.2019 leitakse uus toitlustaja. Arutelu käigus selgus, et koolitoidu maksumus on
väga madal (1.60), mistõttu tõenäoliselt selliste hindadega mõistlik teenusepakkuja
konkureerida ei suuda.
Hoolekogu leidis, et arvestades toitlustaja vahetust on otstarbekas juba jälgida uue
toitlustaja teenuste kvaliteeti. Õnneks on saavad toidu kvaliteedi kohta anda jooksvat
infot, kuna nemad söövad sama toitu.
Erkki Ääremaa lisas, et pikapäevarühma toidu maksumus 5 euro senti ei tundu mõistlik
ning selle maksumus tekitab küsimusi.
Hoolekogu hoiab järgnevalt toitlustuse teemal silma peal ning vajadusel osaleb
personaalselt toidu testimisel.
9. Nutiseadmete kasutamisest – Anu Hermlin, Jekaterina Tšerepannikova
Hoolekogu liige Anu Hermlin tõi välja probleemi, et kuigi kooli kodukorras on kirjas,
et koolis ei tohi nutiseadmeid kasutata, neid ikkagi kasutatakse – milline on
kooliesindajate nägemus ja seisukoht?
Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova tõi välja konkreetsed kodukorra punktid ja
selgitas, et nutiseadmeid ei tohi jätkuvalt kooli territooriumil kasutada, välja arvatud
juhul, kui õpetaja seda lubab, eelkõige on nutiseadmete kasutamine vajalik õppetöö
läbiviimiseks.
Kadi Ruus tõi välja laiema probleemi, et lapsed ja ka nende vanemad ei tea täpsemalt
nutiseadmetega kaasnevaid ohte ja võimalikke sotsiaalmeediaga seotud riske,
sealjuured rahalisi kulutusi, mis võivad sellega kaasneda.
Joonas Pärenson lisas, et lapsi peaks jätkuvalt teavitama internetiga seotud
turvalisusega, ainult sellest ei piisa, kui kodus rääkida, kuna koolis olles on laps
grupiliige. Arutelu käigus selgus, et koolil on raske leida pädevaid inimesi, kes oskaks
rääkida vajalikel teemadel. Noorsoopolitseiga tehakse koostööd.
Hoolekogu pakkus oma abi genereerimaks häid mõtteid ning otsimaks inimesi, kes
võiks perioodiliselt tulla kooli õpilastega vestlema.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
10. Jooksvad küsimused
10.1 Järgmine koosolek
Koosoleku lõpetuseks arutati enamusele hoolekogu liikmetest sobivat aega järgmiseks
kokkusaamiseks, kuna kehtiva korra kohaselt peab hoolekogu koosolek toimuma
vähemalt 4 korda õppeaasta jooksul. Eelistatumad päevad enamusele koosoleku
toimumiseks oleksid teisipäev ja neljapäev.
Hoolekogu liikmed otsustasid üksmeelselt, et järgmine Püünsi Kooli hoolekogu
korraline koosolek toimub 04.12.2018.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 ning
lõpetas koosoleku.
___________________
____________________
Andu Tali
Krista Kalberg
Hoolekogu esimees
Hoolekogu liige
Koosoleku juhataja
Protokollija
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