Püünsi Kooli hoolekogu 2018/2019 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 09.10.2018 korralduse nr. 587 alusel kinnitati Püünsi Kooli hoolekogu
järgmises koosseisus:
 lapsevanemate esindajad: Joonas Pärenson (asendusliige Sigrid Harjo), Alar Kuum
(asendusliige Liis Süsmalainen), Anu Hermlin (asendusliige Tuuli Pärenson), Kadi
Ruus, Gert Kerde, Andu Tali, Indrek Umberg, Taavi Kangur (asendusliige
Liis Süsmalainen), Krista Kalberg, Erkki Ääremaa ja Kairi Tähe;
 õpetajate esindajad: Hele Pomerants ning Triinu Puidet;
 õpilaskonna esindaja: Brita Melinde Poom;
 Viimsi Vallavalitsuse esindaja: Ermo Mäeots, asendusliige Janek Murakas;
 Viimsi Vallavolikogu esindaja: Kristjan Jõekalda;
 Kooli toetava organisatsiooni (MTÜ Püünsi Külaselts) esindaja: Raivo Tomingas.
2018/2019 õppeaasta hoolekogu koosolekutest
Hoolekogu korralisi koosolekuid on 2018/2019 õppeaasta kestel peetud kokku 4 korral – seega
vähemalt üks kord nelja kuu jooksul nagu nõutud. Korralised hoolekogu koosolekud toimusid:
15.10.2018, 04.12.2018, 19.02.2019 ja 07.05.2019.
Koosolek nr 1 (10.10.2018)
Põhiteemadeks olid:
1. Hoolekogu uue koosseisu tutvustus, hoolekogu esimehe ja aseesimehe valmine;
2. Hoolekogu uuest töökorrast
3. Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused,
tulevikuplaanid
4. Püünsi Kooli juubeli korraldusest
5. Püünsi Kooli 2019. eelarve eelnõust ja investeeringutest
6. Ülevaade Püünsi Kooli juurdeehituse arengutest
7. Õpilaste välimuse põhimõtetest
8. Koolitoitlustusest
9. Nutiseadmete kasutamisest
10. Jooksvad küsimused
Koosolek nr 2 (04.12.2018)
Põhiteemadeks olid:
1. Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused,
tulevikuplaanid
2. Püünsi Kooli juubeli tagasiside
3. Ülevaade Püünsi Kooli uue juurdeehituse seotud arengutest ja ümberkorraldustest
4. Püünsi Kooli 2019 eelarve ja investeeringutest
5. Suusatundidest 2019
6. Jooksvad küsimused (C – võõrkeelest, hädaolukorra lahendamise plaanist, haiged
õpilased koolis)
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Koosolek nr. 3 (15.02.2019)
Põhiteemadeks olid:
1. Kohtumine Püünsi külavanema Esta Järvega
2. Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused,
tulevikuplaanid
3. Püünsi Kooli 2019 eelarvest ja investeeringutest
4. Püünsi Kooli juurdeehitusest
5. Viimsi valla üldhariduskoolide hoolekogu esi- ja aseesimeeste vahelisest koostööst
6. Suusatundide korraldusest
7. Nutisport
8. Kiusamisvaba kool
9. Jooksvad küsimused (küsimus suurte detailplaneeringute ja tehaste arendamise kohta
Püünsi külas)
Koosolek nr. 4 (03.05.2019)
Põhiteemadeks olid:
1. Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused,
tulevikuplaanid
2. Püünsi Kooli 2019. aasta eelarve täitmisest ja investeeringutest, sh lasteaia remondist
3. Püünsi Kooli arengukava vahekokkuvõte – Jekaterina Tšerepannikova;
4. Viimsi valla ühisest koolide toitlustushankest
5. Eelinfo Viimsi valla arengukava koostamisest
6. Lasteaia kinnistu detailplaneeringust, Niidu tee äärsetest parkimiskohtadest
7. Püünsi Kooli ja lasteaia lõpuaktustest
8. Jooksvad küsimused (hoolekogu liikmete hulgas muudatuste läbiviimine, kohtumisest
abivallavanem Georg Aher’iga, järgnevast töökorraldusest)

Hoolekogu muud tegevused aruandeperioodil
Lisaks korralistele koosolekutele on Püünsi Kooli hoolekogu käsitlenud ja kujundanud
seisukoha järgmistel teemadel või küsimustes:
•

Püünsi Kooli kasvas 2018/2019 õppeaastal taaskord ühe uue paralleelklassi võrra.
Alanud 2019/2020 õppeaastast tegutseb Püünsi Kool esimest õppeaastat kaheparalleelse
ühes vahetuses tegutseva põhikool-lasteaiana.

•

Hoolekogu fookuses on õppeaasta vältel olnud, et Püünsi Koolis oleks komplekteeritud
personal hea õppe ja kool-lasteaia tegutsemise tagamiseks, kompetentsed õpetajad ja et
õpilaste õpitase mingil juhul ei langeks, vaid vastupidi, tõuseks tänu kvalifitseeritud ja
komplekteeritud õpetajaskonnale ning selgetele arengusihtidele. Tähelepanu on pööratud
Püünsi Kooli arengukavas toodule, Püünsi Kooli juhtimise, õpetajate arenguvestluse ja
koolituse küsimustele.

•

Koostati Püünsi Kooli hoolekogu 2017/2018 õppeaasta töö- ja tegevusaruanne, mis
edastati 05.09.2018 Viimsi vallavalitsusele ning avalikustati Püünsi Kooli kodulehel.
Nimetatud aruannet tutvustati ja kommenteeriti 26.09.2018 1.-4. klasside ja 03.10.2018
5.-9. klasside kooli 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.

•

Tervitati kooli- ja lasteaiapersonali õpetajate päeva puhul ning osaleti Püünsi Kooli 25
juubelipidustuste ettevalmistustel ja 23.11.2018 toimunud juubelipeol, mille raames toimus
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üheselt Püünsi Kooli juurdeehituse pidulik avamine ning tutvustamine.
•

Käsitleti Harjumaa Omavalitsuste liidu eestvedamisel 25.04.2019 toimunud koolituse
„Parimad praktikad kogukonna ja haridusasutuste koostöös laste riskikäitumise
vähendamiseks“ ettekandeid.

•

Käsitleti koos kooli juhtkonnaga kehalise kasvatuse õppe, kooli suusavarustuse ja tundidega seonduvat. Lisaks arutati kooli suusavarustuse laenutamise teemat õpilastele
nädalavahetustel ja osaleti sellekohase lapsevanemaga lepingu ettevalmistusprotsessis.

•

Arutleti Püünsi Kooli arengukava 2016-2020 vahekokkuvõtet ja seonduvaid jätkutegevusi.

•

Analüüsiti ja arutati Kooli teel Püünsi Kooli juures sõidukitega parkimisega seonduvat
lähtudes ühelt lapsevanemalt tulnud murekirjale ja tema poolt edastatud ettepanekutele.

•

2019 jaanuaris sai alguse Viimsi valla hoolekogu esimeeste vaheline koostöö, mille raames
toimus 16.01.2019 ühine kohtumine ja järgnev info- ja kogemustevahetus erinevates
hoolekogu tööd, kooli- ja lasteaiaelu ning laste vabaaja veetmist ning nende turvalisust
puudutavates küsimustes. Koostöö ja vastastikune suhtlus jätkub.

•

Hoolekogu esimees ja aseesimees kohtusid 09.05.2019 Viimsi valla haridusvaldkonna
eest vastutava uue vallavanema Georg Aher’iga. Kohtumisel käsitleti muuhulgas Püünsi
Kooli lasteaia remondiga seonduvalt ilmnenud täiendavaid arendus ja lisaeelarvevajadusi,
mis said ka remondi käigus realiseeritud.

•

Püünsi külavanema ja hoolekogu esindajate eestvedamisel avati 2019 aasta juunis Niidu
teel 3 parkimiskohaga väikeparkla, mida saavad mugavalt kasutada lapsi lasteaeda ja kooli
toovad lapsevanemad ning teised liiklejad ja kohalikud elanikud. See vajalik algatus sai
alguse tänaseks juba meie hulgast lahkunud Püünsi külavanem Jüri Kruusvee poolt 2018
aastal.

•

Käsitleti ja esitati 22.08.2019 elektroonilise hääletuse vormis seisukoht Püünsi Kooli
lasteaia laste toiduraha maksumuse kohta, mida peavad lapsevanemad omaosalusena
tasuma alates 01.10.2019. Üheselt pöörduti Viimsi vallavalitsuse esindajate poole, et
toitlustuse hanke ja toiduraha maksumuse kujunemise teemat tuldaks eraldi selgitama
Püünsi lasteaia lastevanematele.

•

Hoolekogu aseesimees ja lasteaia lapsevanemate esindaja Alar Kuum tegeles
aruandeperioodil lasteaiaga seotud jooksvate teemade ja küsimuste käsitlemisega.
Hoolekogu aseesimees osales aktiivselt hoolekogupoolse esindajana Püünsi Kooli
juurdeehituse valmimise ja vastuvõtuga seotud protsessides ja sellega seotud suhtluses
erinevate osapooltega.
Lisaks võttis aseesimees aktiivselt osa koos Püünsi külavanema Esta Järv’ega „Lasteaia
kinnistu“ detailplaneeringu ja selle arengutega seotud aruteludest, suhtlusest Viimsi
vallavanema ja teiste asjast huvitatud osapooltega.

•

Hoolekogu liige Erkki Ääremaa osales hoolekogu esindajana Püünsi Kooli uute töötajate
konkursikomisjonis aruandeperioodil toimunud uute töötajate valimise komisjonide töös.
Erinevate konkursside tulemusena leiti aruandeperioodil koolile uus kunstiõpetuse õpetaja,
väikeklassi õpetaja, kaks abiõpetajat, inglise keele õpetaja, sotsiaalpedagoog ja lasteaia
õpetaja. Õpetajate vajaduse ja lahkumise ning töösuhte lõpetamise põhilised põhjused on
hoolekogu koosolekutel käsitletud ja hoolekogule teada. Püünsi Kooli personal on uue
õppeaasta alguseks komplekteeritud ja hetkel ei otsita ühtegi õpetajat.

•

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.
Lisaks osales hoolekogu esimees 24.04.2019 endise Püünsi külavanema Jüri Kruusvee
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mälestuspingi pidulikul avamistseremoonial Püünsi Kooli hoovil.
•

Hoolekogu liikmed on osalenud lisaks mitmete põhikooli ja lasteaiaga seotud ürituste
toimumisel ja nende kaasaaitamisel. Hoolekogu aseesimees Alar Kuum osales lasteaia
lõpuaktusel. Hoolekogu liige Kristjan Jõekalda osales 9. klassi lõpuaktusel ja tervitas
hoolekogu poolt XXI lennu lõpetajaid tervituskõnega 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 2019/2020 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 Erkki Ääremaa), 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 lastevanematelt sellekohase toetuse taas saavad. Hoolekogu töös
liikmete jätkamise kohta käiv info on hoolekogu esimehe poolt edastatud Püünsi koolijuhile
30.08.2019.
Püünsi Kooli hoolekogu tänane koosseis näeb uue 2019/2020 õppeaasta tegevusplaanides
järgmisi põhilisi tegevus- ja arengusuundi:
• Püünsi Kooli 2020.a. eelarve projekti 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;
• Püünsi Kooli arengukava 2016 – 2020 täitmise jooksev jälgimine ning uue 2021-2026
arengukava väljatöötamise protsessides kaasarääkimine ja osalemine, eesmärgiga
kindlustada jätkuvalt koolis hea õpetamise kvaliteet ja tõsta laste õpitaset ning suurendada
kooli positiivset kuvandit Viimsi vallas;
• Püünsi kooli ja lasteaia sisehindamise protsesside jooksev jälgimine ja selleks vajalike
sisendi ja suuniste andmine;
• erinevate kooli ja lasteaiaga seotud projektitoetustaotluste protsesside toetamine;
• Püünsi Kooli juhtkonna poolt esitatud dokumentide jooksev läbivaatamine ja nendele
hoolekogupoolne kooskõlastuse, arvamuse andmine või seisukoha kujundamine vastavalt
kerkivatele vajadustele;
• „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ projekti ja 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
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reageerimine, neis probleemküsimustes aktiivne kaasarääkimine ning koordineeritud
koostegutsemine koos Püünsi Kooli juhtkonna, lastevanemate ning vajadusel ka
külakogukonna ja õiguskaitseorganitega;
• koostöös Püünsi Külaseltsi ja Püünsi Kooli juhtkonnaga „Lasteaia“ kinnistu
detailplaneeringu läbiviimise protsessides jätkuv osalemine, et Püünsi Kool ja kogukond
saaks endale staadioni ning koos sellega täiendavad sportimise ja lasteaiale 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 koollasteaia töötajate valimise töös jätkuv osalemine vastavalt tekkivale vajadusele;
• Püünsi Kooli mainekujunduse protsessides kaasarääkimine, Mere poole kaldu“ Püünsi
Kooli eripära ja omanäolisuse projekti jätkumisele kaasaaitamine, tantsu ja tennisetundide
ning C-keele (hispaania keel) õppe jätkuv toetamine Püünsi 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;
• 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 toimuksid 2019/2020 õppeaastal vastavalt
hoolekogu liikmetega kokkulepitud aegadele ning erakorralised koosolekud vastavalt
vajadusele.

Püünsi Kooli hoolekogu nimel
/allkirjastatud digitaalselt/

Andu Tali
Püünsi Kooli hoolekogu esimees

Püünsis, 05.09.2019
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