Püünsi Kooli hoolekogu 2019/2020 aasta töö aruanne
Viimsi Vallavolikogu 19. juuni 2018 määrus nr. 13 „Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste
hoolekogude töökord” §20 sätestab, et hoolekogu esimees esitab hoolekogu õppeaasta
jooksul tehtud töö aruande iga õppeaasta esimesel üldkoosolekul ja haridusasutuse pidajale
teadmiseks. Lähtudes eelpooltoodust on koostatud Püünsi Kooli hoolekogu 2018/2019 aasta
töö aruanne esitamiseks üldkoosolekule ja Viimsi vallale kui haridusasutuse pidajale.
Püünsi Kooli hoolekogu on oma tegevuses aruandeperioodil järginud põhikooli- ja
gümnaasiumiseadusest ning koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevat, Püünsi Kooli
põhimääruses ja Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökorras sätestatut.
Ülevaade hoolekogu koosseisust
Viimsi Vallavalitsuse 15.10.2019 korralduse nr. 592 alusel kinnitati Püünsi Kooli hoolekogu
järgmises koosseisus:
 lapsevanemate esindajad: Sigrid Harjo (asendusliige Kristi Berggren),
Joonas Pärenson (asendusliige Kerli Kaasik), Alar Kuum, Tuuli Pärenson
(asendusliige Kerli Kaasik), Kadi Ruus (asendusliige Merike Kärdi), Kairi Toiger,
Andu Tali (asendusliige Kairi Tähe), Indrek Umberg, Taavi Kangur, Krista Kalberg,
Marge Kaskpeit;
 õpetajate esindajad: Hele Pomerants ning Triinu Puidet;
 õpilaskonna esindaja: Brita Melinde Poom;
 Viimsi Vallavalitsuse esindaja: Georg Aher*, asendusliige Ermo Mäeots;
 Viimsi Vallavolikogu esindaja: Kristjan Jõekalda;
 Kooli toetava organisatsiooni (MTÜ Püünsi Külaselts) esindaja: – Esta Järv,
asendusliige Maris Akkermann.
* Georg Aher astus 23.11.2019 Viimsi valla abivallavanema ametist tagasi ja järgnevalt oli
hoolekogus tegev Viimsi Vallavalitsuse asendusliige Ermo Mäeots.
2019/2020 õppeaasta hoolekogu koosolekutest
Hoolekogu korralisi koosolekuid on 2019/2020 õppeaasta kestel peetud kokku 4 korral –
seega vähemalt üks kord nelja kuu jooksul nagu nõutud. Korralised hoolekogu koosolekud
toimusid: 15.10.2019, 03.12.2019, 11.02.2020 ja 12.05.2020.
Koosolek nr 1 (15.10.2019)
Põhiteemadeks olid:
1. Hoolekogu uue koosseisu tutvustus, hoolekogu esimehe ja aseesimehe valmine
2. Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused,
tulevikuplaanid
3. Püünsi Kooli 2020. eelarve eelnõust ja investeeringutest
4. Püünsi Kooli uue arengukava 2021-2026 koostamise plaanidest
5. Püünsi Kooli kodukorrast ja võimalikest muudatustest
6. Tulekahju korral tegutsemise plaanist ja sellega seotud treening-õppusest
7. Viimsi valla ühisest koolide toitlustushankest
8. Rulatamise ja tõukside küsimus
9. Lasteaia kinnistu arengud
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
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Koosolek nr 2 (03.12.2019)
Põhiteemadeks olid:
1. Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused,
tulevikuplaanid
2. Püünsi Kooli 2020. aasta eelarve eelnõust ja investeeringutest
3. Püünsi Kooli kodukorra muudatustele arvamuse andmine
4. Viimsi valla ühisest koolide toitlustushankest
5. Lapsevanema päring tehnoloogiaõppe korraldusest koolis
6. Hädaolukorra lahendamise plaanist
7. Jooksvad küsimused:
7.1. Hoolekogu asendusliikmete nimetamisest
7.2. Inglise keele õpe lasteaias
7.3. Rularambi ja tõuksiraja arengu võimalustest
7.4. Poiste duširuumi teema
7.5. Järgmise hoolekogu koosoleku aeg
Koosolek nr. 3 (11.02.2020)
Põhiteemadeks olid:
1. Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused,
tulevikuplaanid
2. Uue õppejuht tutvustus
3. Püünsi Kooli 2020. aasta eelarvest ja investeeringutest
4. Püünsi Kooli uue arengukava arengutest
5. Viimsi valla haridusvaldkonna arengukavast
6. Viimsi valla ühisest koolide toitlustushankest
7. Lasteaia kinnistu spordiväljaku arengud
8. Jooksvad küsimused:
8.1. Järgmine hoolekogu koosolek

Koosolek nr. 4 (12.05.2020) virtuaalportaalis ZOOM
Põhiteemadeks olid:
1. Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused,
tulevikuplaanid
2. Ülevaade distantsõppe korraldusest eriolukorras ja plaanid tulevikuks
3. Koolitoitlustusest eriolukorras
4. Kooli ja lasteaia lõpetamisest
5. Püünsi Kooli 2020 eelarvest ja investeeringutest
6. Ülevaade Püünsi Kooli uue arengukava protsessidest
7. Pikapäevarühma temaatika
8. Lasteaia kinnistu spordiväljaku arengud
9. Jooksvad küsimused
Hoolekogu muud tegevused aruandeperioodil
Lisaks korralistele koosolekutele on Püünsi Kooli hoolekogu käsitlenud ja kujundanud
seisukoha järgmistel teemadel või küsimustes:
•

Püünsi Kooli tegutses alates 2019/2020 õppeaastast esimest õppeaastat
kaheparalleelse ühes vahetuses tegutseva põhikool-lasteaiana. Kool sai selle
ülesandega edukalt hakkama vaatamata ka 12.03.2020 kehtestatud eriolukorrale ja
distantsõppe korraldusele.

•

Hoolekogu fookuses oli õppeaasta vältel, et Püünsi Koolil oleks komplekteeritud personal
kool-lasteaia normaalse toimimise tagamiseks, kompetentsed õpetajad, et laste ja
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õpilaste õpitase mingil juhul ei langeks, vaid vastupidi, tõuseks tänu kvalifitseeritud ja
pädevale õpetajaskonnale ning selgetele arengusihtidele. Tähelepanu on pööratud
Püünsi Kooli kehtivas 2016 - 2020 arengukavas toodule, Püünsi Kooli juhtimise,
õpetajate arenguvestluse ja koolituse küsimustele.
•

Püünsi Kooli hoolekogu koostas 2018/2019 õppeaasta töö- ja tegevusaruande, mis
edastati 05.09.2019 Viimsi vallavalitsusele ning avalikustati Püünsi Kooli kodulehel.
Nimetatud aruannet tutvustas ja kommenteeris hoolekogu esimees 24.09.2019 toimunud
lastevanemate üldkoosolekul. Möödunud perioodide hoolekogu tegevus- ja tööaruanded
alates 2010/2011 õppeaastast on kõik avalikustatud ja leitavad Püünsi Kooli kodulehel
https://www.pyynsi.edu.ee/uld-hoolekogu/.

•

Käsitleti hoolekogu liikme asendusliikmetega seonduvat ja nende nimetamise praktilisi ja
õiguslikke küsimusi „Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord” §-st 7
lähtuvalt.

•

Käsitleti põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) muudatusi, mis puudutasid põhiliselt
õpilaste vaimse ja turvalisuse tagamist koolis ning sellega haakuvalt Püünsi Kooli
kodukorra vastavusse viimist PGS muudatustest tulenevatele täpsustatud nõuetele.
Kodukord muudeti hoolekogu kooskõlastusel 05.12.2019.

•

Tervitati kooli- ja lasteaiapersonali 04.10.2019 toimunud õpetajate päeva puhul.

•

Tutvuti ja käsitleti Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia 2020-2024 dokumenti,
sealjuures hariduse kvaliteedi tagamise olulisemad tegevussuundasid ja olulisemaid
tegevusi üldhariduse, huvihariduse ja noorsootöö valdkondades aastatel 2020 – 2024.

•

Hoolekogu liikmed osalesid iga-aastasel Daily koolitoitlustuse rahulolu uuringus
novembris alguses.

•

Analüüsiti ja arutati lapsevanemalt hoolekogule novembris laekunud pöördumist, mis
puudutas tehnoloogia ainevaldkonda ja tööõpetuse õpet tüdrukutele ja poistele põhikoolis
kehtiva riikliku õppekava mõistes. Samuti käsitleti lapsevanemalt laekunud küsimust, mis
puudutas võõrkeele õpetamist lasteaias.

•

Arutati COVID-19 leviku ja Vabariigi Valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukorraga seotud
küsimusi ja Terviseameti poolt antud juhistest tulenevaid ja ennetavaid meetmeid
koroonaviiruse levikuga seoses ning distantsõppele jäämisega seotud töö- ja
õppekorralduslikke jooksvaid küsimusi.

•

Käsitleti ja esitati 03.04.2020 elektroonilise hääletuse vormis seisukoht Püünsi Kooli
lasteaia laste toiduraha maksumuse kohta, mis rakendus lapsevanematele
omaosalusena tagasiulatuvalt alates 01.04.2020. Positiivne on see, et omaosalus langes.

•

Hoolekogu esimees Andu Tali ja aseesimees Alar Kuum osalesid Püünsi Kooli uue
arengukava 2020-2024 väljatöötamise töörühmas ning arengukava juhtgrupi kõigil
kohtumistel/Zoom koosolekutel 27.01.2020, 10.02.2020, 23.03.2020, 20.04.2020,
27.04.2020, 05.05.2020, 11.05.2020 ja 10.06.2020. Hoolekogu aseesimees osales lisaks
Püünsi Kooli kollektiiviga 06. - 07.03.2020 toimunud arendusseminari ja väljasõiduistungil
Sagadi mõisas. Arengukava protsessi raames osaleti ka õpilaste, koolitöötajate ja
lapsevanematele suunatud rahuloluküsimustike väljatöötamisel.

•

Tutvuti ja käsitleti elektroonilise suhtluse vormis Viimsi Vallavalitsuse 29.04.2020
korraldust nr 258, mis puudutas Viimsi valla haldusterritooriumil asuvate haridus-,
noorsoo- ja kultuuriasutuste töökorraldus eriolukorra lõpuni ja selle järgselt.

•

Elektrooniliselt tutvuti Viimsi valla hariduse ja noorsootöö arengukava 2021 – 2030 ja
11.06.2020 toimunud strateegiaseminari materjalidega.

•

Elektrooniliselt tutvuti EV õiguskantsleri 03.06.2020 seisukohaga, mis hindas Laagri Kooli
õpilaste vastuvõtmise tingimuste vastavust põhiseadusele ja 12.06.2020 seisukohaga,
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mis hindas lasteaedade töökorraldust ning Haapsalu
lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda.
•

linna

koolieelsetesse

Hoolekogu esimees Andu Tali on kogu aruandeaasta jooksul suhelnud aktiivselt
hoolekogu liikmetega, samuti koolipidaja esindajate, koolijuhi, õpetajatega kooli- ja
lasteaiaelu puudutavates muudes jooksvates korralduslikes küsimustes.
Hoolekogu esimees osales koos koolijuhiga haridusjuhtide ja hoolekogude esindajate
ümarlaual Viimsi vallas 19.08.2020, kus arutati uue kooliaasta alguse,
koolide/lasteaedade töökorraldusega seonduvaid tegevusi seoses ja COVID-19 viiruse
jätkuva leviku ja nakatamisohtudega.
Jätkus 2019 aasta alguses käima läinud Viimsi valla hoolekogu esimeeste vaheline
koostöö, info- ja kogemustevahetus erinevates hoolekogu tööd, kooli- ja lasteaiaelu ning
laste vabaaja veetmist ning nende turvalisust puudutavates küsimustes.

•

Hoolekogu aseesimees Alar Kuum osales aruandeperioodil lasteaiaga toitlustamise
küsimuste arutelukoosolekul Viimsi vallas, mis toimus 25.03.2020. Lisaks võttis
aseesimees aktiivselt osa koos Püünsi külavanema Esta Järv’ega „Lasteaia“ kinnistu ja
selle projekteerimise ja arengutega seotud aruteludest, suhtlusest Viimsi vallavanema ja
teiste asjast huvitatud osapooltega.

•

Hoolekogu liige Krista Kalberg osales hoolekogu esindajana Püünsi Kooli uute töötajate
konkursikomisjonis aruandeperioodil toimunud uute töötajate valimise komisjonide töös.
Erinevate konkursside tulemusena leiti aruandeperioodil koolile uus õppealajuhataja,
projektijuht, väikeklassi õpetaja ja haridustehnoloog. Õpetajate vajaduse ja lahkumise
ning töösuhte lõpetamise põhilised põhjused on hoolekogu koosolekutel käsitletud ja
hoolekogule teada. Kool otsib endiselt psühholoogi, sest ei ole õnnestunud kahjuks leida
vastava kvalifikatsiooniga spetsialisti alanud uue õppeaasta alguseks. Muus osas on
personal komplekteeritud.

•

Hoolekogu liikmed on osalenud lisaks mitmete põhikooli ja lasteaiaga seotud ürituste
toimumisel ja nende kaasaaitamisel. Hoolekogu liige Marge Kaskpeit osales 9. klassi
lõpuaktusel ja tervitas hoolekogu poolt XXII lennu lõpetajaid tervitustelegrammiga
hoolekogu nimel.

•

Hoolekogu on jooksvalt käsitlenud ja arutanud telefonitsi ja elektrooniliselt ka muid
Püünsi Kooli ja haridus- ja koolieluga seotud küsimusi, regulaarselt monitoorinud Püünsi
Kooli kodulehte ja selle sisu ning teinud omapoolseid ettepanekuid kodulehe
ajakohasuse ja informatiivsuse osas jms.

Püünsi Kooli hoolekogu tegevusplaanid 2020/2021 õppeaastaks
Tänase Püünsi Kooli hoolekogu koosseisu volitused kehtivad kuni uue hoolekogu koosseisu
kinnitamiseni. Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökorra kohaselt
hoolekogu koosseis kinnitatakse Viimsi valla poolt hiljemalt jooksva õppeaasta 30.
novembriks ja volitustega 1 aastaks.
Valdav enamus tänastest kooli ja lasteaia lapsevanematest hoolekogu liikmetest (v.a.
hoolekogu liige Kairi Toiger ja Marge Kaskpeit), kellel täna on veel otsene seos Püünsi
Kooliga läbi oma laste säilinud, on avaldanud oma eelnevat nõusolekut ja valmisolekut
jätkata hoolekogu töös. Seda muidugi eeldusel, et nad klasside/rühmade lastevanematelt
sellekohase toetuse taas saavad. Hoolekogu töös liikmete jätkamise kohta käiv info on
hoolekogu esimehe poolt edastatud Püünsi koolijuhile 28.08.2020.
Püünsi Kooli hoolekogu tänane koosseis näeb uue 2020/2021 õppeaasta tegevusplaanides
järgmisi põhilisi tegevus- ja arengusuundi:
• Püünsi Kooli töökorralduse protsessides vajadusel osalus ja kaasarääkimine seoses
COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ja võimalike vajalike meetmete ning otsustega, mida
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tuleb viiruse leviku ennetamiseks ja tõkestamiseks teha ning kus hoolekogu arvamus
vajalik. Terviseameti soovituste ja koroonaviirusega seotud üldiste arengute jooksev
jälgimine Eestis ning kerkinud küsimustes operatiivne ja tihe koostöö kooli juhtkonna ja
koolipidaja esindajatega;
• Püünsi Kooli uue arengukava 2020 – 2024 lõppdokumendi väljatöötamise protsessides
jätkuv osalus ja kaasarääkimine ja arengukava hoolekogu poolne kooskõlastamine.
Vastuvõtmise järgselt selle täitmise jooksev jälgimine ja kaasarääkimine eesmärgiga
kindlustada jätkuvalt koolis hea õpetamise kvaliteet ja tõsta laste õpitaset ning
suurendada veel kooli positiivset kuvandit Viimsi vallas. Püünsi kooli ja lasteaia
sisehindamise protsesside jooksev jälgimine ja selleks vajalike sisendi ja suuniste
andmine;
• Püünsi Kooli 2021.a. eelarve projekti eelnõu arutelu ja selle kohta hoolekogupoolse
arvamuse esitamine;
• Püünsi Kooli investeeringute, sh kool-lasteaia territooriumil asuvate spordirajatiste
hoolduse ja remondi teemadel jätkuv kaasarääkimine, et saaks teostatud hoones
vajalikud ja kriitilised remondid, renoveeritud korvpalliplats ning oleks aktiivses kasutuses
tenniseväljakud ning muud väliatraktsioonid;
• laste kvaliteetse toitlustuse ja teenindamise teema regulaarne jälgimine ja sel teemal
kaasa rääkimine;
• koolikiusamise ennetavate tegevuste jätkuv toetamine ning nende osas kaasarääkimine,
Püünsi Kooli laste ja personali turvalisuse teema pidev fookuses hoidmine;
• laste suitsetamise, alkoholi, narkootikumide, nuusktubaka jms mõnuainete tarbimise
vastaste ennetustegevuste igakülgne toetamine ja sellistele juhtumitele operatiivne
reageerimine, neis probleemküsimustes aktiivne kaasarääkimine ning koordineeritud
koostegutsemine koos Püünsi Kooli juhtkonna, lastevanemate ning vajadusel ka
külakogukonna ja õiguskaitseorganitega;
• Püünsi Kooli juhtkonna poolt esitatud dokumentide jooksev läbivaatamine ja nendele
hoolekogupoolne kooskõlastuse, arvamuse andmine või seisukoha kujundamine vastavalt
kerkivatele vajadustele;
• erinevate kooli ja lasteaiaga seotud projektitoetustaotluste protsesside toetamine vastavalt
tekkinud vajadustele;
• koostöös Püünsi Külaseltsi ja Püünsi Kooli juhtkonnaga „Lasteaia“ kinnistule Püünsi
spordiväljaku valmimine 2021 aastaks, et kool ja Püünsi kogukond saaks endale
täiendavad sportimise ja lasteaed mängimise lisavõimalused;
• Püünsi Kooli koostöö toetamine Püünsi Noortekeskuse ja Püünsi Raamatukoguga, et
leida vastastikuses ühises tegutsemises veelgi paremaid noorte vaba aja veetmise
võimalusi;
• Püünsi Kooli vabade ametikohtade täitmiseks korraldatavate konkursside komisjoni ja
kool-lasteaia töötajate valimise töös jätkuv osalemine vastavalt tekkivale vajadusele;
• Püünsi Kooli mainekujunduse protsessides kaasarääkimine: Püünsi Kooli eripära ja mere
ja metsa vahel omanäolisuse projekti jätkumisele kaasaaitamine, pärimuskultuuri
kandmine, tantsu ja tennisetundide ning C-keele (hispaania keel) õppe jätkuv toetamine
koolis;
• koostöö ja infovahetuse jätkamine Viimsi valla teiste üldhariduskoolide ja lasteaedade
(MLA) hoolekogude esimeeste ja aseesimeeste vahel;
• regulaarne suhtlus Viimsi Vallavalitsuse ja Viimsi haridusosakonna esindajatega Püünsi
Kooli ja hariduselu puudutavates kõikvõimalikes küsimustes;
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• Viimsi Valla koolivõrgu arengukava võimalike uute arengute ning Püünsi kool-lasteaia
arengute eest seismine ja kaasarääkimine;
• Eesti hariduspoliitiliste üldiste arengute jooksev jälgimine ja hariduselu puudutavate
õigusaktide ning nende muudatuste jälgimine; Viimsi Valla koolielu puudutavate
õigusaktide eelnõude osas arvamuse andmine või seisukoha kujundamine;
• koostöö Püünsi Külaseltsi esindajatega Püünsi küla arengukava elluviimisel ja edasi
arendamisel Püünsi Kooliga piirnevate ümberkaudsete külade külaliikumisest osavõtt ja
nende arengute küsimustes kaasarääkimine.
Püünsi Kooli hoolekogu korralised koosolekud on plaanitud 2020/2021 õppeaastal toimuma
vastavalt hoolekogu liikmetega kokkulepitud aegadel ja vormis, sõltuvalt kehtivast olukorrast,
kas vahetult või virtuaalsed koosolekud, kui kokkusaamine ei ole lubatud või mõistlikult
võimalik. Erakorralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

Püünsi Kooli hoolekogu nimel
/allkirjastatud digitaalselt/

Andu Tali
Püünsi Kooli hoolekogu esimees

Püünsis, 04.09.2020
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