Püünsi Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 2/2020-2021
Aeg:

08.12.2020

Algus kell 18:00

Lõpp kell 19:30

Koht: ZOOM
Koosolekul osalesid hoolekogu liikmed: Hele Pomerants (õpetajate esindaja),
Triinu Puidet (lasteaia õpetajate esindaja), Brita Melinde Ploom (õpilaskonna esindaja),
Marju Aolaid (Viimsi Vallavalitsuse esindaja), Kristjan Jõekalda (Viimsi vallavolikogu
esindaja), Krista Kalberg, Tuuli Pärenson, Ave Viigand, Sigrid Harjo, Kadi Ruus,
Kadri-Anna Sklave, Joonas Pärenson, Indrek Umberg, Alar Kuum ja Andu Tali
Puudusid hoolekogu liikmed: Esta Järv (MTÜ Püünsi Külaseltsi esindaja) ja
Taavi Kangur
Kutsutud: koolijuht Jekaterina Tšerepannikova, õppejuht Janne Järva, õpetajate a/ü
esindaja Kristi Tops ja Maiu Plumer (Viimsi Vallavalitsuse esindaja asendusliige)
Koosolekut juhatas: Andu Tali
Protokollis: Krista Kalberg
Hoolekogu koosoleku päevakord:
1. Uue hoolekogu koosseisu hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine – Andu Tali,
Jekaterina Tšerepannikova;
2. Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused,
tulevikuplaanid - Jekaterina Tšerepannikova, Triinu Puidet;
3. COVID-19
ja
ülevaade
osalise
distantsõppe
korraldusest
–
Jekaterina Tšerepannikova, Janne Järva;
4. Püünsi Kooli 2021. aasta eelarve eelnõust ja investeeringutest –
Jekaterina Tšerepannikova, Marju Aolaid;
5. Ülevaade Püünsi Kooli uuest arengukava 2021-2025 hetkeseisust –
Jekaterina Tšerepannikova;
6. Viimsi valla hariduse ja noorsootöö arengukava 2021-2030 hetkeseisust –
Marju Aolaid;
7. Lasteaia
kinnistu
ja
spordiväljakute
renoveerimise
arengutest
–
Jekaterina Tšerepannikova, Esta Järv, Alar Kuum;
8. Jooksvad küsimused

1. Uue hoolekogu koosseisu hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine –
Andu Tali, Jekaterina Tšerepannikova
Püünsi Kooli hoolekogu endine esimees Andu Tali tervitas hoolekogu koosolekul
osalejaid ning teavitas, et 28.10.2020 seisuga on Viimsi vallavalitsuse korraldusega
nr 659 kinnitatud ka uus hoolekogu koosseis – seega saab hoolekogu pidada koosoleku
ametlikult uue koosseisuga. Lisaks on Viimsi Vallavalitsuse 02.12.2020 korraldusega
nr 750 nüüdseks kinnitatud ka Püünsi Kooli hoolekogu liikmete asendusliikmed, kes
endale asendusliikme valisid.
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Andu Tali selgitas, et seoses hoolekogu uue koosseisu kinnitamisega on tema kui
hoolekogu esimehe ja Alar Kuum’a kui hoolekogu aseesimehe volitused ametlikult
lõppenud ning esimese küsimusena tuleks koosolekul valida Püünsi Kooli hoolekogule
esimees ja aseesimees.
Hoolekogu liikmed tegid ettepanekud, et jätkata võiks nii Andu Tali kui Alar Kuum.
Hoolekogu liikmed ühehääleselt otsustasid:
- Valida Püünsi Kooli hoolekogu esimeheks Andu Tali
- Valida Püünsi Kooli hoolekogu aseesimeheks Alar Kuum
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,

Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova tervitas hoolekogu uue õppeaasta puhul.
Koolijuht selgitas, et peatselt lõpeb esimene õppeperiood ning algamas on
koolivaheaeg, mida koolipere väga ootab, sest üldine olukord on COVID-19 tõttu
endiselt pingeline ja ärev. Kooli on suudetud hoida lahti ning õppetöö on toimunud
enamasti kontaktõppes koolis.
Koolijuht lisas, et kõikidele, kellel oli vaja, on pikendatud trimestrit, et kõik õpilased
saaksid oma hinded hoolimata olukorrast korda.
Koolijuht selgitas veel, et hea uudis on see, et kinnitatud on Püünsi põhikool-lasteaia
uus arengukava ning et 05.11.2020 toimus kooli 27. sünnipäev, mis küll oli teistsugune
kui tavaliselt, kuid soe ja südamlik – lapsed tegid oma klassides torti ja veetsid koos
aega.
Rõõm on ka see, et korvpalliväljaku valmimine on lõpusirgel.
Triinu Puidet lasteaia esindajana selgitas, et lasteaias toimuvad tegevused ja üritused
planeeritult, kuigi lapsevanemaid lasteaia ruumidesse ei lubata. Lasteaia sünnipäeval
tehti torti, Mardipäeval toimusid temaatilised töötoad, lasteaialapsed avasid esimese
advendi koolis ning käisid ise metsast kuuske toomas. Praegu toimuvad proovid 14.12
toimuva jõulupeo jaoks. Toimuvad robootika ja õuesõpe ning huviringid. Õpetajad on
olnud terved. Lasteaiajuht lisas, et lapsed on muutunud iseseisvamaks ja see on tore.
Indrek Umbergi küsimusele koolivaheaja kohta vastas koolijuht, et koolivaheaeg algab
ametlikult 22.12, kuid lapsed on viimast päeva koolis 18.12, kuna 21.12 on ettenähtud
distantsõpe ning 22.12 on ette tehtud, kui osaleti maailmakoristuspäeval.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
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3. COVID-19 ja ülevaade osalise distantsõppe korraldusest - Jekaterina
Tšerepannikova, Janne Järva
Koolijuht selgitas, et Püünsi koolis on olnud 2 COVID-19 juhtu, mil toimus osaline
klasside sulgemine – esimesel korral 5 klassi (3 II klassi ja 2 III klassi) ning teisel korral
esimesed klassid, 4.b ja muusikastuudio. Kõik õpilased olid 2 nädalat isolatsioonis.
Kogemuse põhjal võib öelda, et esimesel korral oli väga raske, teine kord lihtsam –
ümberkorraldused ja kõikide teavitamine võtab tunde aega. Terviseametiga oli väga
meeldiv koostöö. Juba augustist võttis kool kasutusele vajalikud meetmed, neid jätkati,
tähtsaim on see, et koolimaja on lahti, saab jätkata tavapärast rutiini.
Õppejuht Janne Järva selgitas, et trimester lõppes 27.11 (20 õpilasele rakendati
pikendatud trimestrit 2 nädalat). Kokkuvõttes tulemused on väga head: 273 õpilasest
102 on nelja-viielised ning 96 viielised. Üksikuid puudulike hinnetega oli ka, kuid
üldiselt on olukord hea. Oluline on märkida, et praegu pööratakse hilinemistele
suuremat tähelepanu, kuna see on hakanud sagenema. Puudumiste osas on oluline
teada, et lapsevanemal on kohustus esimesel päeval teatada lapse puudumisest.
Õpetajatega on üle räägitud, et e-kool peab olema põhjalikult lahti kirjutatud – kool
palub infot, kui midagi tuleks parandada.
Tunde on vaadeldud 13 korda – tunnid on hästi ettevalmistatud, tempokad, sisukad, ja
head.
Osalise distantsõppe kohta tehti uurimus (8. klassi tagasiside), mille tulemusel selgus,
et kõik suhtlesid Zoomi vahendusel, samas on Zoomi korral mure, et laps on sageli üksi
kodus ning ühendus ei õnnestu. Lapsed olid ise õnnelikud, et said suhelda õpetaja ja
klassikaaslastega, kuid väheke häiriv oli, et lapsed sõid, vaatasid TV-d, toas oli rohkem
rahvast, mis kõik segas õppetööd. On üksikuid õpilasi, kel ei ole internetti või arvutis
audio (heli) võimalust.
Õpetajad hindasid, et said hästi hakkama, kuid tahavad kontaktõpet, sest õppevälist
sahmerdamist on väga palju, õppele on raske keskenduda.
Kooli valmisoleku kohta hübriidõppeks vastas koolijuht, et võimaluse korral seda ei
teeks, kuna see on õpetajale väga keeruline, samas on enamus klassidest selleks valmis,
alustati aineklassidest, võimalus tekib kõikidele.
Viimsi valla esindaja Marju Aolaid selgitas, et Püünsi kool on väga hästi hakkama
saanud – kiitus, kuid ka teiste koolide olukord Viimsis on rahuldav. Kõik on kontrolli
all.
Õpetajate esindaja õpetaja Hele Pomerants lisas, et õpetajad on avatud ning vastavad
vajaduse korral nii e-mailidele kui telefonile, et leida koos õpilastega positiivsed
lahendused.
Õpilaste esindaja Brita Melinde Ploom selgitas õpilaste poolelt, et õpilastel läheb päris
hästi, lapsed on rahunenud ja kohanenud olukorraga, kooli õhkkond on enamjaolt
mõnus ja rahulik. Praegu planeerib 9. klass jõuluhommikut koolis, et pühademeeleolu
rohkem koolipäeva tuua.
Andu Tali küsimusele, kas Brita on juba mõelnud, kellele “teatepulk” edasi anda, vastas
Brita, et mõtteid on.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
4. Püünsi Kooli 2021. aasta eelarve eelnõust ja investeeringutest – Jekaterina
Tšerepannikova, Marju Aolaid
Koolijuht selgitas, et kooli eelarve on koostatud ning valda saadetud. Seda arutati koos
rahandusosakonnaga, tehti üksikud kärped kõikidele koolidele, kuid muretsemiseks ei
ole põhjust. Nt vähendati küttekulusid, kuid reservfondist saab vajadusel seda taotleda.
3

Mingid vajadused kärpimisega ei kannata, põhilised soovid saime kirja, mis on kõige
tähtsam.
Viimsi valla esindaja Marju Aolaid selgitas, et ülesande püstitus oli selline, et eelarve
2021 peab jääma samasse suurusjärku nagu aastal 2020. Eelarve on esitatud, kõik
peamine on sees, ootab volikogu lugemisi - 1. lugemine toimub detsembris, 2. lugemine
jaanuaris 2021. Hea uudis on see, et kuna Viimsi digikooli projekt on väga hästi
käivitunud, siis järgmisel aastal laiendame Püünsi ja Haabneeme koolile – IT
arendustööde jaoks. Kui toimuvad lugemised, saab teha ettepanekuid volikogus.
Andu Tali küsimusele õpetajate palgatõusu kohta vastas valla esindaja Marju Aolaid,
et praeguses eelarves tõusu ei ole sisse kirjutatud. Viimsi Volikogu hakkab arutama
ning saab veel oma ettepanekuid teha. Kindlasti palkasid ei kärbita.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
5. Püünsi
Kooli
uue
arengukava
Jekaterina Tšerepannikova

2021-2025

hetkeseisust

–

Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova selgitas, et Püünsi kooli uus arengukava 20212025 on kinnitatud. Esitatud kujul sai heakskiidu. Lähiajal saab uus arengukava
kättesaadavaks ka kooli kodulehel.
Vallaesindaja Marju Aolaid selgitas, et koolijuht esitas vallas arengukava, esitati
küsimusi ja läks väga hästi.
Alar Kuuma küsimusele Püünsi Kooli investeeringute kohta arengukavas – kas vald
leiab raha?
Vallaesindaja Marju Aolaid selgitas, et arengukava on kinnitatud neid teemasid saab
tulevikus edasi arutada.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
6. Viimsi valla hariduse ja noorsootöö arengukava 2021-2030 hetkeseisust –
Marju Aolaid
Koolipidaja esindaja Marju Aolaid selgitas, et Viimsi valla hariduse ja noorsootöö
arengukava 2021-2035 on suures osas valmis. Kava saadetakse aruteludeks
Hariduskomisjoni. Valmis variant saadetakse jaanuari (2021) Viimsi valla volikogusse.
Loodetavasti võetakse veebruari volikogus vastu. 09.12.2020 toimub valla volikogu
Hariduskomisjon, kus tutvutakse, arutatakse, pakutakse ideid. Haridusjuhtide
koostöökojas vaadatakse läbi, et teha veel paremaks. Kõikide sisendit arvestatakse, kui
on mõistlik. I lugemine on planeeritud 2021 jaanuaris ja II lugemine veebruaris
toimuvale Viimsi valla volikogusse. Kahe lugemise vahel on dokument kõikidele
nähtav, siis on võimalik anda oma kommentaare.
Andu Tali ettepanekule teha vahetutvustus protsessis osalejatele vastas Marju Aolaid,
et ta arutab 09.12.2020 projektijuhiga, kuidas korraldada soovitud arengukava
vahetutvustus.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
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7. Lasteaia kinnistu ja spordiväljakute renoveerimise
Jekaterina Tšerepannikova, Esta Järv, Alar Kuum

arengutest

–

Alar Kuum selgitas, et korvpalliplatsiga on olukord hästi, ehitaja püsib planeeritud
graafikus. Sel nädalal avatakse lasteaiapoolne värav. Väljak tehakse küll valmis, kuid
avatakse ametlikult siis, kui saadakse kasutusluba.
Lasteaiakinnistu spordiväljaku tööd on ka juba algamas, tehakse pinnasetöid, füüsiliselt
alustatakse 2021 jaanuaris.
Koolijuht lisas, et kool mõistab paratamatut segadust, mis ehitustega kaasneb, kool saab
hakkama, sest suur kümne aasta pikkune unistus on täitumas.
Andu Tali juhtis tähelepanu, et käimas on kaasava eelarve hääletus, milles kõikidel
valla elanikel on võimalus anda 3 häält oma lemmikprojektile. Hoolekoguesimees
kutsus kõiki üles tutvuma ja hääletama Püünsi kooli ja Püünsi külaga seotud projektide
üle, mh Püünsi kooli väliõppeklass, tenniseväljakute tualetid ning Reinu teele
kavandatav Skatepark.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
8. Jooksvad küsimused
8.1 Küsimuste-vastuste ring
Joonas Pärenson avaldas tänu Alar Kuum’ile, et kooliga seotud ehitised on pideva
utsitamise ja järelevalve all, seetõttu need valmis saavadki.
Joonas Pärenson tegi ettepaneku, et kaasava eelarve infot võiks jagada kooli listis, et
kõik lapsevanemad saaksid info kätte. Koolijuht saadab info edasi, kuigi see on
saadaval nii küla- kui valla infokanalites.
Kadri-Anna Sklave küsimusele tööõpetuse kohta, et tüdrukud ja poisid saaksid õppida
ühe õppekava alusel või vähemalt valida, mida õppida, vastas koolijuht, et praeguses
olukorras ei ole aega selle küsimusega tegeleda, kuid teema on juba varem tõstatatud
ning sellega tegeletakse esimesel võimalusel. Tööõpetus läheb praegu eraldi 4.klassist.
Alar Kuum lisas, et tööõpetuse klass on amortiseerunud ja kohati ohtlik, mistõttu peaks
investeeringud siiski käivituma. Valla esindaja Marju Aolaid mõistis probleemi ja
võttis teatavaks olukorra tõsiduse.
Kadri-Anna Sklave murele busside osas. Esimene teema on kihutamise ja
mittepeatumise kohta, mis on paljude lapsevanemate ja teiste bussisõitjate mure. Teine
mure bussidega on see, et 260 liin võeti kasutuselt ära, kuid graafikuid ei parandatud,
seetõttu on bussid väga täis. Valla esindaja Marju Aolaid vastas, et edastab mure valla
vastutavale esindajale, kuid palus ka ise aktiivselt koheselt bussifirmat teavitama
ohtlikest olukordadest ja halbadest graafikutest.
Kadri-Anna Sklave tegi koolile ettepaneku liituda www.vahetund.ee projektiga,
koolijuht lubas asja uurida.
Kadri-Anna Sklave rääkis oma murest seoses haisuhäiringutega Püünsi Kooli lähistel.
Koolijuht vastas, et 2-3a tagasi oli vastav probleem, mõnikord harva on nüüd
hommikuti ka, kool on mure edastanud valda, kuid tulemustest ei ole neid teavitatud.
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8.2 Järgmine hoolekogu koosolek
Arutati, millal võiks planeerida järgmise hoolekogu korralise koosoleku järgmisel
aastal. Koosoleku kohta ei saa hetkel fikseerida ja see sõltub sellest, kas saab
koosolekut sel ajal läbi viia Püünsi Koolis kontaktvormis või tuleb jätkata virtuaalselt
Zoom keskkonnas.
Hoolekogu liikmed otsustasid üksmeelselt, et järgmine Püünsi Kooli hoolekogu
korraline koosolek toimub 09.02.2021.a. algusega kell 18:00. Hoolekogu esimees
saadab koosoleku aja kohta info hoolekogu liikmetele e-posti teel. Hoolekogu
koosoleku toimumise koha ja vormi kohta info edastatakse sõltuvalt koroonaolukorrast
ning võimalustest koosolekuid korraldada vahetult enne koosoleku toimumist koos
koosoleku päevakorraga.
Muid küsimusi ei olnud ja hoolekogu esimees tänas kõiki koosolekul osalejaid, soovis
rahulikku jõulu- ja advendiaega ning lõpetas koosoleku.
/digiallkiri/

/digiallkiri/

Andu Tali
Hoolekogu esimees
Koosoleku juhataja

Krista Kalberg
Hoolekogu liige
Protokollija
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