Püünsi Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 1
Aeg:

15.10.2019

Algus kell 18.00

Lõpp kell 20.15

Koht: Püünsi Kooli noortekeskus
Koosolekul osalesid hoolekogu liikmed ja asendusliikmed: Hele Pomerants (õpetajate
esindaja) Triinu Puidet (lasteaia õpetajate esindaja), Brita Melinde Ploom (õpilaskonna
esindaja), Kairi Toiger, Tuuli Pärenson, Krista Kalberg, Kristi Berggren (Sigrid Harjo
asendusliige), Merike Kärdi (Kadi Ruus asendusliige), Alar Kuum, Joonas Pärenson,
Taavi Kangur, Andu Tali, Georg Aher (Viimsi Vallavalitsuse esindaja) ja Esta Järv
(MTÜ Püünsi Külaseltsi esindaja)
Puudusid hoolekogu liige: Kadi Ruus, Sigrid Harjo, Indrek Umberg, Marge Kaskpeit,
Kristjan Jõekalda (Viimsi vallavolikogu esindaja)
Kutsutud: koolijuht Jekaterina Tšerepannikova, Kristi Tops (õpetajate a/ü esindaja)
Koosolekut juhatas: Andu Tali
Protokollis: Krista Kalberg
Hoolekogu koosoleku päevakord:
1. Hoolekogu uue koosseisu tutvustus, hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
– Jekaterina Tšerepannikova, Andu Tali;
2. Jooksev
ülevaade
Püünsi
Kooli
tegevustest,
rõõmud/mured,
personaliküsimused, tulevikuplaanid - Jekaterina Tšerepannikova,
Triinu Puidet;
3. Püünsi Kooli 2020. aasta eelarve eelnõust ja investeeringutest – Jekaterina
Tšerepannikova, Georg Aher;
4. Püünsi Kooli uue arengukava 2021-2026 koostamise plaanidest – Jekaterina
Tšerepannikova, Triinu Puidet;
5. Püünsi Kooli kodukorrast ja võimalikest muudatustest
– Jekaterina
Tšerepannikova;
6. Tulekahju korral tegutsemise plaanist ja sellega seotud treening-õppusest –
Jekaterina Tšerepannikova;
7. Viimsi valla ühisest koolide toitlustushankest – Georg Aher;
8. Rulatamise ja tõukside küsimus – Tuuli Pärenson, Jekaterina Tšerepannikova;
9. Lasteaia kinnistu arengud – Esta Järv, Alar Kuum;
10. Jooksvad küsimused
10.1 Hoolekogu
liikmete
hulgast
õpetajate
valimiskomisjoni
hoolekogupoolse liikme valimine
10.2 Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegiast 2020-2024
10.3 Poiste duširuumide problemaatikast
10.4 Uuetest huviringidest
10.5 Järgmisest hoolekogu koosolekust
1. Hoolekogu uue koosseisu tutvustus, hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
– Jekaterina Tšerepannikova, Andu Tali
Püünsi Kooli hoolekogu endine esimees Andu Tali tervitas hoolekogu koosolekule
tulnud uue õppeaasta puhul ning teavitas, et tänase seisuga on Viimsi vallavalitsuse
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korraldusega kinnitatud ka uus hoolekogu koosseis – seega saab hoolekogu pidada
ametlikult uue koosseisuga. Toimus ka uue hoolekogu koosseisu lühike
tutvustamisring.
Hoolekogu esimees selgitas, et seoses hoolekogu uue koosseisu kinnitamisega tema kui
hoolekogu esimehe ja Alar Kuum’a kui hoolekogu aseesimehe volitused on ametlikult
lõppenud ning tuleks koosoleku alustuseks valida uuesti Püünsi Kooli hoolekogule
esimees ja aseesimees. Hoolekogu liikmed tegid ettepanekud, et senini hoolekogu
esimees ja aseesimees võiks jätkata hoolekogus ja teisi kandidaate üles ei seatud.
Hoolekogu liikmed ühehääleselt otsustasid:
- Valida Püünsi Kooli hoolekogu esimeheks taas Andu Tali.
- Valida Püünsi Kooli hoolekogu aseesimeheks taas Alar Kuum.
Hoolekogu esimees tänas hoolekogu koosseisu usalduse eest jätkata koos Alariga juba
alustatud tööd Püünsi Kooli hoolekogu juhtimisel.
Hoolekogu esimees selgitas lühidalt Viimsi valla haridusasutuse hoolekogu töökorras
toodud hoolekogu töökorralduslikke põhimõtteid ja hoolekogu liikmete kohustusi ja
õigusi ning asendusliikmete temaatikat. Üheselt juhtis tähelepanu, et Püünsi Kooli ja
ka hoolekoguga seotud info on kättesaadav Püünsi Kooli kodulehel eraldi rubriigis
https://www.pyynsi.edu.ee/uld-hoolekogu/
Kooli kodulehel on ka hoolekogu liikmete kontaktid ja üld e-mail
hoolekogu@pyynsi.edu.ee, mille kaudu saav järgnevalt edastada infot üheaegselt
kõigile hoolekogu põhiliikmetele.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
2. Jooksev
ülevaade
personaliküsimused,
Triinu Puidet

Püünsi
Kooli
tulevikuplaanid -

tegevustest,
Jekaterina

rõõmud/mured,
Tšerepannikova,

Lasteaia juht Triinu Puidet selgitas, et lasteaias tehti suvel remonti, detailid on
tegemisel, kuid üldpilt on ilus. Lasteaia personal on olemas ja tublid. Selle aasta teema
on “Mere poole kaldu – Misse ja Kombu lood”. Septembri kuuteema on „Turvaline
kodusadam“, mille raames on külastatud 2 sadamat: Kelvingi ja Koljunuki sadamat.
Osaleti Rannarahvamuuseumi programmis, mis oli valla lasteaiale tasuta. Tulemas on
piraaditeemaline pereõhtu.
Lasteaias käib 34 last, üks rühm on sobitusrühm, milles käib üks erivajadusega laps.
Lasteaia vanema rühma esindaja Joonas Pärensoni küsimusele toitlustamise hinnatõusu
kohta ütles lasteaiajuht, et vanemad teatavad rohkem puudumistest, ning valla esindaja
selgitas, et tagantjärele kompenseerimist ei toimu.
Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova rääkis koolist, et põhiline rõõm on see, et maja
kasvab, maja väärtuseks on õpetajad ja õpilased. Koolis liikudes on hea tunne, mõnus
õhkkond, sh nutiseadmete mittelubamine.
Personali osas selgitas koolijuht, et koolil on uus sotsiaalpedagoog Marju (endine LA
õpetaja), hispaania keele õpetaja Carmen, inglise keele õpetaja Markus, abiõpetajad
Liisbet ja Helen ning lasteaiaõpetaja Anne.
Sel aastal avati I klassis ka väikeklass (6 õpilast), mille õpetajaks on Helen.
Koolijuht lisas, et kõik uued töötajad tulid väljaspool konkurssi, isiklike tutvuste kaudu,
mure on kõikides koolides ühine – järjest raskem on saada tööle uusi inimesi. Koolijuhil
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on väga suur vastutus saada tööle häid õpetajaid, kuid samas ei tohi alla anda. Õpetajate
koormused pigem kasvavad. Raske on leida ka abipersonali.
Koolijuhil on mure, et 2.-4. klassi pikapäevarühmas on väga vähe lapsi – 6 õpilast –
peab mõtlema, mis edasi saab.
Koolijuht edastas, et koolil on sel aastal veel teostamisel ettevõtmine – “Viimsi Vald
100” raames kinkida vallale koolipoolsed kontserdid – käiakse esinemas erinevates
valla asutustes. Väga tore esinemiskogemus oli Uus-Pärtle lasteaia külastamisel.
Novembris toimub kooli sünnipäeva raames perenädal, mil toimub ka pereõhtu, kus
toimuvad erinevad töötoad - koolijuht kutsub lapsevanemaid üles osalema töötubade
korraldamisel, samuti oodatakse peredelt maitsvate küpsetiste valmistamist ühisele
lauale.
Toimus arutelu seoses koolipoolse kavaga soetada koolile kunstkuusk, sest elus
kuusega on iga-aastased jamad ning eelkõige probleemid, et see ei kesta piisavalt kaua.
Sellele mõttele oli vastu mitu hoolekogu liiget, kuid samas siiski tõdeti, et see on
koolijuhi otsustuspädevus ja hoolekogu ei peaks sellise küsimusega tegelema. Eriti
olukorras, kus praeguseks on koolil otsus juba tehtud. Küll leiti, et keskkonna-alastele
teemadele võiks edaspidi rohkem rõhku ja tähelepanu pöörata.
Teemaga haakuvalt Viimsi Vallavalitsuse esindaja ja abivallavanem Georg Aher
selgitas, et Viimsi vald on 2020. aasta nimetanud keskkonna-aastaks – eesmärgiks
kasvatada keskkonnateadlikkust, sh prügi, taaskasutus, elusloodus jms. Valla esindaja
avaldas üleskutse, et Viimsi valla koolid liituksid ülemaailmse programmiga “Roheline
kool” ning tegi koolile ettepaneku seda teemat järgmisel hoolekogu koosolekul eraldi
punktina põhjalikumalt käsitleda, millega hoolekogu liikmed olid nõus. Georg lubas
edastada eelnevalt tutvustavat lisainfot “Rohelise kooli” programmi kohta.
Õpetajate esindaja Hele Pomerants soovis esile tuua, et sel õppeaastal on
lastevanematega suhtlemine olnud väga meeldiv, mure korral on probleeme rahulikult
arutatud ning jõutud sobivatele lahendustele. Üheselt soovis õpetaja Hele tunnustada 8.
klassi õpilasi õpetajatepäeva korraldamisel koos 9. klassiga.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
3. Püünsi Kooli 2020. aasta eelarve eelnõust ja investeeringutest – Jekaterina
Tšerepannikova, Georg Aher
Jekaterina Tšerepannikova selgitas, et sel aastal oli eelarveteemaline arutelu vallas väga
meeldiv ja produktiivne, koolijuht soovis tänada rahandusosakonna juhatajat
Evelin Vahenõmme.
Koolijuht selgitas, et eelarve kasvab - palgafondi kasv on 5%. Eelarve artiklid jäävad
üldjoontes samale tasemele – kool-lasteaia vajadused on rahuldatud. Suuremad
väljaminekud on saali toolid – 300 tükki, 10 000 eurot jooksev remont, 22 000 eurot
kooli vana osa koridoripõrandate vahetus.
Valla esindaja Georg Aher nentis, et volikogu võib otsustada teisiti, kuna valla
komisjonis on uus juht ning eelarve ülesehitus ja prioriteedid on muutunud. Järgmise
aasta prioriteet on Huvikooli „Artium“ valmisehitamine (valmis suvel 2021). Kooli
koondatakse valla 3 kooli – kunsti-, teadus- ja muusikakool), millel lisandub
kontserdikeskus (450 kohta). Uus kooli ehitatakse Haabneeme kooli kõrvale. Vastavalt
kooli valmimisele vaadatakse üle bussitransport ja muu vajalik.
Hoolekogu aseesimehe Alar Kuum’a küsimusele Püünsi kooli spordirajatiste ehitamise
ja remontimise kohta selgitas Viimsi valla esindaja, et kuna spordivaldkond on vallas
nüüdseks eraldi Kultuuriameti juhtimise all, toimuvad sellelaadsete investeeringute ja
arenduste otsustamised veidi teistmoodi spordiosakonna kaudu.
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Hoolekogu arutelu ja selgituse taustal Püünsi Kooli juures asuva pallimänguplatsi
reaalse ohtlikkuse kohta, lubas Viimsi valla esindaja täpsustada vallapoolseid
seisukohti ning anda järgnevalt hoolekogule vastuse.
Andu Tali kommenteeris, et Randvere kooli juurdeehituse projekt on sel aastal samuti
väidetavalt üks Viimsi valla prioriteetidest. Valla esindaja lisas, et vallal on soov
ehitada Randvere kool 9 klassiliseks. Lisaks selgitas valla esindaja, et Viimsi vallas on
jätkuvalt kooli- ning lasteaiakohtade puudus väga suur - praeguseks käib Tallinnas
õppimas umbes 200 last. Vallas on arutlusel võimalus, et pakkuda erasektorile
huvikooli ja lasteaia ehitamist, tingimuseks, et kohatasu oleks munitsipaallasteaia
hinnaga võrreldav.
Hoolekogu liikme küsimusele moodulmajade kasutamise osas selgitas valla esindaja,
et vald on võtnud vastu otsuse moodulmajade rentimist mitte pooldada, kuna need on
siiski ajutised ja kokkuvõttes omavalitsusele kallimad – seega on otstarbekas leida muid
lahendusi.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
4. Püünsi Kooli uue arengukava 2021-2026 koostamise plaanidest – Jekaterina
Tšerepannikova, Triinu Puidet
Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova selgitas, et uue arengukava koostamise
protsessiga on plaanis alustada 2020 jaanuaris. Arengukava koostamise juhtimine on
samasugune kui eelmisel korral – sama koolitaja, töötajate väljasõidud, seminarid.
Arengukava projekt valmib kevadeks 2020.
Hoolekogu esimees ja koolijuht kutsusid kõiki kaasa lööma – eriti teretulnud on
ettepanekud hoolekogult, sest sisend peaks tulema nii lastevanematelt, Püünsi külalt
kui ka teistelt olulistelt huvigruppidelt.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
5. Püünsi Kooli kodukorrast
Jekaterina Tšerepannikova

ja

võimalikest

muudatustest

–

Koolijuht selgitas, et seoses põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) muudatustega
on vaja kooli kodukorras teha mõned korrektuurid. Planeeritud on need teha ära enne
uut aastat. Kodukorra kavand esitatakse kindlasti hoolekogule arvamuse avaldamiseks.
Koolijuht esitab Püünsi Kooli kodukorra muudatused hoolekogule tutvumiseks veel
enne järgmist korralist hoolekogu koosolekut, et järgmisel koosolekul saaks vormistada
ametliku hoolekogu arvamuse.
6. Tulekahju korral tegutsemise plaanist ja sellega seotud treening-õppusest –
Jekaterina Tšerepannikova
Koolil on uuendatud tulekahjuplaan, seoses koolimaja juurdeehituse uue osa
lisandumisega. Nüüdseks on koolil olemas ka operatiivkaardid. Õppus on korraldatud
– tehnilised probleemid tekkisid, nende lahendamisega tegeletakse. Kevadel tuleb uus
õppus. Tuleohutuse osas selgitas koolijuht, et tulekahju korral tegutsemise plaan on
HOLP-i üks osa.
4

Koolijuhi sõnul on endiselt suureks mureks varjumise koha puudumine väljaspool
kooli-lasteaeda – külmal ajal ei ole lastel koolivälist varjumise kohta.
Toimus arutelu praeguste ja võimalike lahenduste osas nii valla kui lapsevanemate
kaasabil – vallapoolsete lahenduste jätkuv otsimine (sh läheduses asuvate firmadega
suhtlemine), hädavarjumise võimalikkus lähedalasuvates kodudes (sh konkreetne
plaan, lapsevanemate vastutuse võimalikkus jms). Käsitleti eraldi ka termotekkide
soetamise teemat, mida saaks külmal ajal hädaolukorras lastele soojakaitseks anda.
Selgus, et nende maksumus ei ole väga suur ja need vahendid ca 300 teki ostuks kool
leiaks eelarvest.
Koolijuht suhtleb koolipidajaga, et uurida käsitleda edasi võimalikke lahendusvariante
hädaolukorras laste varjumise osas ka talvisel külmal ajal. Koolijuht uurib samuti
termotekkide soetamise teemat, et võimalusel need Püünsi kool-lasteaiale soetada.
7. Viimsi valla ühisest koolide toitlustushankest – Georg Aher
Viimis valla esindaja Georg Aher selgitas, et vallapoolne toitlustushanke lõplik
versioon valmib reedeks, 18.10.2019. Hange toimub loodetavasti 1-2 nädala pärast,
eesmärk on leida uus toitlustaja 2020 varakevadeks. Praegu on toitlustajaga ajutine
leping kuni veebruar 2020.a. Hanke prioriteetideks on saada toiduhind alla, vähendada
toitude suhkrusisaldust, muuta toit tervislikumaks ning vähendada toidu raiskamist.
Hankele loodetakse saada 4-5 pakkujat. Hindamiskriteeriumite osas püütakse seekord
jätta vallale kaalumiseks ja otsustamiseks rohkem ruumi, et ei oleks põhiliseks
hindamiskriteeriumiks vaid odavaim hind.
Hoolekogu liikmete küsimusele, kas ei oleks mõistlik taasavada oma kooliköök,
selgitas koolijuht, et praegune süsteem on mõistlikum, sest köögi taasavamine on nii
tehnika kui personali osas väga kulukas.
Lapsevanemate murele, et pikapäevatoit ei jõua õigeks ajaks kohale, mistõttu lapsed ei
jõua bussile, saadi selgitus, et toit siiski jõuab reeglina kooli kell 14:00.
Lepiti koolijuhiga kokku, et lapsed, kes kiirustavad bussile, saavad sööklas
esmajärjekorras süüa. Koolijuht korraldab selle kommunikatsiooni ja seda selgitatakse
ka teistele õpilastele.
8. Rulatamise ja tõukside küsimus – Tuuli Pärenson, Jekaterina Tšerepannikova
Toimus arutelu ruladele, triki- ja tõukeratastele rularambi või spetsiaalsete radade
võimaliku rajamise osas Viimsi valla Püünsi ja Pringi-poolsesse ossa. Randvere kooli
juurde plaanitakse sinna teha, see on arengukavasse kirjutatud.
Koolijuht selgitas, et kooliterritooriumile ei ole selliste ehitiste loomine võimalik.
Püünsi Külaseltsi esindaja Esta Järv leidis, et seda teemat tuleb vaadata laiemalt,
avaldada mõtteid ja leida sobiv koht. Kohalike elanike vastasseisu ja käimasoleva
projekti raames ei ole mõeldav seda rajatist lisada „Lasteaia kinnistu“ projekti, sest see
lükkaks projekti arengud teadmata perioodiks üleüldse edasi, mida keegi ei soovi. Ühe
võimaliku kohana võiks kaaluda Reinu tee äärsele alale, kus on ruumi, samas ei ole
kohe naabreid lähedal. See maa peaks kuuluma riigile, aga vald saaks seda taotleda
munitsipaalomandisse. Kaaluda tuleks ka võimalust leida selliseks arenguks võimaliku
eraldi projektiraha.
Püünsi Külaseltsi esindaja Esta Järv uurib Viimsi vallast, millised oleks selliseks
rajatiseks alternatiivsed ja võimalikud asukohad ning annab jooksvalt teada.
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9. Lasteaia kinnistu arengud – Esta Järv, Alar Kuum
Hoolekogu aseesimees Alar Kuum selgitas, et Lasteaia kinnistu spordiväljaku
planeerimise uus hange läks töösse. Igal juhul Viimsi valla investeeringutekavas on
spordiväljak sees ja raha on seal 2019 aastaks ette nähtud 100 000 eurot ja lisaks
järgnevaks 2020 aastaks veel 150 000 eurot ehk hetke kogu eelarve 250 000 eurot.
Võib eeldada, et sellest summast siiski napib spordiväljaku täielikuks väljaehitamiseks.
Külavanem Esta Järv lisas, et võib olla õnnestub Püünsi Külaseltsi eestvedamisel
lisarahastust taotleda, mida tuleks ajama asuda juba praegu.
Hoolekogu liige Alar Kuum ja Püünsi külavanem Esta Järv lubasid hoida Lasteaia
kinnistu arengutel silm peal ja jätkuvalt vallaga antud projekti osas tegeleda.
10. Jooksvad küsimused
10.1. Hoolekogu liikmete hulgast õpetajate valimiskomisjoni hoolekogupoolse
liikme valimine
Seoses hoolekogu liikmete vahetumisega arutati, kes võiks olla hoolekogu liikmetest
Püünsi Kooli õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate
isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursikomisjoni liikmeks.
Hoolekogu liige Krista Kalberg avaldas omapoolset nõusolekut edaspidi nimetatud
komisjoni töös osalemise kohta kuna tal on selle osas ka olemas ka sobilikud teadmised
ja kogemus. Hoolekogu esimees lisas, et selleks, et komisjoni töös oleks hoolekogu
esindatud, siis nad ta on valmis ise ja hoolekogu esimees samuti vajadusel panustama,
kui Krista ei saa mingil põhjusel osaleda.
Hoolekogu liikmed ühehääleselt otsustasid valida hoolekogu poolt Püünsi Kooli
õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade
ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursikomisjoni liikmeks Krista Kalberg.
Valitud liikme takistusel võtab nimetatud komisjoni tööst osa, kas hoolekogu esimees
või ka tema äraolekul hoolekogu aseesimees.

10.2.Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegiast 2020-2024
Hoolekogu koosolekul käsitleti hoolekogu liikme Marge Kaskpeit poolt tõstatud Viimsi
valla arengukava ja eelarvestrateegia 2020-2024 teemat, mis on hetkel avalikul arutelul
ja rahvale kommenteerimiseks.
Nimetatud teemaga seoses kerkis küsimus seoses valla uues arengukava projektis oleva
mõistega “hariduskonsortsium” – mida see tähendab – kas koolid muudetakse
filiaalideks?
Valla esindaja Georg Aher selgitas, et mõiste tähendab, et soodustatakse vallakoolide
vahelist koostööd – toimub ruumide ristkasutus, vahetatakse õpetajaid jms.
Õhku jäi küsimus, mida täpselt tähendab see, et vald näeb perspektiivis, et koolid
muutuvad kogukonnakeskusteks – millised ootused on koolidele ja küladele?
Kuna Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegiaga 2020 – 2024 seotud küsimused
ja teemad on mahukamad, siis ajapuudusel ei jõutud väga põhjalikult neid käsitleda.
Viimsi valla esindaja juhtis hoolekogu liikmete tähelepanu, et homme toimub Viimsi
Kultuurikeskuses (Nelgi tee 1) kell 18:00 arengukava avalikustamine ja avalik arutelu
(„Kärajad“), kus saavad kõik soovijad osaleda ja esitada arengukava osas küsimusi
seda samuti kommenteerida. Kasutage seda võimalust, kellel on mõtteid ja küsimusi!
6

Hoolekogu esimees lisas, et nimetatud Arengukava dokumendi projektiga saab
detailsemalt ise tutvuda:
https://www.viimsivald.ee/uudised/viimsi-valla-arengukava-ja-eelarvestrateegiaootab-ettepanekuid ja sellekohane presentatsiooni leiab:
https://www.viimsivald.ee/sites/default/files/inlinefiles/VVAK%20kodulehele%20_%20avalikustamiseks%20esitlus.pdf
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
10.3. Poiste duširuumide problemaatikast
Hoolekogu liikme ja 6. klasside lapsevanemate esindaja Indrek Umbergi kaudu jõudis
koosolekuväliselt hoolekogu esimeheni küsimus väidetava ebameeldiva haisu kohta
poiste duširuumis, miks lapsed ei tahtvat duširuumi kasutada.
Koolijuht kommenteeris, et tema jaoks on see teema uus ja ta uurib probleemi
olemasolu, sest duširuume kasutavad ka teised ja ei ole seda siiani otseselt kurtnud.
Pigem on probleem lihtsalt, et püütakse mitte minna pärast kehalise kasvatuse tunde
duši alla ja selleks leitakse erinevaid põhjuseid.
Samas koolijuht ja pedagoogid juhtisid lapsevanemate tähelepanu, et väga oluline on
lastele selgitada pesemise olulisust lapsevanemate endi poolt, sest see olevat pigem
probleem, kui duširuum ise.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
10.4. Uutes huviringidest
Hoolekogu liikmed Tuuli Pärenson ja Kristi Berggren tõstatasid koolijuhile teema
võimalike uute huviringide avamise osas. Huvipakkuvad valdkonnad hetkel olevat
kabe, male, näitering ning füüsilised (õue)huviringid lasteaia ja algklasside poistele.
Koolijuht selgitas, et huviringide avamisel on mitu aspekti: praegune huviringide
kalender on täis, osalemiseks sooviavaldavaid lapsi on ringi avamiseks liiga vähe ning
juhendajaid on selliselt väga keeruline leida vaid mõne lapse jaoks. Sama moodi on
mureks kõigile sobiva aja leidmine. Kui lapsevanemad ise võtaks initsiatiivi – leiaks
piisava arvu huvilisi lapsi ja kooskõlastaks huvitatud lapsevanematega huviringi
toimumise aja (nädalapäev ja algusaeg) – saab kool pakkuda kindlasti omalt poolt
ruume, teha koostööd näiteks noortekeskusega sobivara ringi juhendaja leidmiseks ning
jagada järgnevalt seda infot.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
10.5. Järgmisest hoolekogu koosolekust
Toimus ühine arutelu järgmise korralise hoolekogu võimaliku toimumise aja osas.
Eelistatud nädalapäevadena käidi välja teisipäev ja neljapäev välja, sest muud
nädalapäevad ei olevat nii sobilikud mitmetele osalejatele. Jõuti ühisele seisukohale
järgmise koosoleku aja osas, mis näis kõigile kohalviibijatele sobivat.
Hoolekogu liikmed otsustasid üksmeelselt, et järgmine Püünsi Kooli hoolekogu
korraline koosolek toimub 03.12.2019.a. Püünsi Koolis algusega kell 18:00.
Hoolekogu esimees saadab sellekohase info hoolekogu liikmetele eelinfona e-posti teel
hiljemalt homme.
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Muid küsimusi ei olnud ja hoolekogu esimees tänas kõiki koosolekul osalejaid ning
lõpetas koosoleku.
/digiallkiri/

/digiallkiri/

Andu Tali
Hoolekogu esimees
Koosoleku juhataja

Krista Kalberg
Hoolekogu liige
Protokollija
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