Püünsi Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 3/2020-2021
Aeg:

09.03.2021

Algus kell 18:00

Lõpp kell 19:35

Koht: ZOOM
Koosolekul osalesid hoolekogu liikmed: Andu Tali (hoolekogu esimees), Alar Kuum
(hoolekogu aseesimees), Hele Pomerants (õpetajate esindaja), Triinu Puidet (lasteaia
õpetajate esindaja), Brita Melinde Ploom (õpilaskonna esindaja), Krista Kalberg,
Tuuli Pärenson, Maarika Lember (Ave Viigandi asendusliige), Sigrid Harjo, Kadi
Ruus, Kadri-Anna Sklave, Joonas Pärenson, Indrek Umberg, Taavi Kangur, Marju
Aolaid (Viimsi Vallavalitsuse esindaja), Kristjan Jõekalda (Viimsi vallavolikogu
esindaja) ja Esta Järv (MTÜ Püünsi Külaseltsi esindaja)
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. Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused,
tulevikuplaanid - Jekaterina Tšerepannikova, Triinu Puidet
2. COVID-19 ja distantsõppe korraldusest – Jekaterina Tšerepannikova, Janne Järva
3. Suusatundide korraldusest - Jekaterina Tšerepannikova
4. Püünsi Kooli 2021. aasta eelarve olukord ja investeeringutest –
Jekaterina Tšerepannikova, Marju Aolaid
5. Viimsi valla hariduse ja noorsootöö arengukava 2021-2030 hetkeseisust –
Marju Aolaid
6. Lasteaia kinnistu arengutest – Esta Järv, Alar Kuum
7. Jooksvad küsimused
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personaliküsimused,
Triinu Puidet

Püünsi
Kooli
tulevikuplaanid -

tegevustest,
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rõõmud/mured,
Tšerepannikova,

Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova selgitas, et aasta lõpp ja jaanuari algus oli
rahulik ja mõnus, kooli töörütm oli hea, kõik sujus. Rõõmustab, et korvpalliväljakud
on valmis, vaja teha vaid viimane viimistlus.
Murelikuks muutus koolis jaanuaris, kui kõik lapsed tulid kooli, siis oli Püünsi koolis
kohe kolle – haigestusid 20 inimest: 8 töötajat ja vähemalt 12 õpilast. Oli väga raske
aeg - aasta algus, palju plaanide koostamisi, väga palju oli vaja koordineerida,
asendada. Kõik said hakkama, oli hea õppetund. Koolijuht soovib tänada kõiki
vanemaid mõistva suhtumise eest ning Terviseametit, kellega oli hea mõistmine ja
koostöö. Koolijuht tänab lapsevanemaid, kes pakkusid raskel ajal oma abi
õppetundide läbiviimisel – õnneks ei läinud vaja, kuid kõikidele suur pai!
Koolijuhi sõnul on kool tulevikuplaanide osas tagasihoidlik, üldine olukord ja riigi
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plaanid ning korraldused muutuvad igapäevaselt.
Samas saab koolijuht kinnitada, et lapsevanemad saavad kiiresti infot. Samuti on
koolil väljatöötatud distantsõppe korraldus, mida saab vajadusel kiiresti rakendada.
Personali osas on toimunud üks töövestlus psühholoogi ametikohale. Noor
ülikoolilõpetaja tuleb esmalt praktikale ning mõlema osapoole sobivusel luuakse
töösuhe koheselt, kui praktikandil on magistrikraad kaitstud.
Triinu Puidet lasteaia esindajana selgitas, et Püünsi lasteaias on läinud hästi,
planeeritud tegevused on tehtud (Eesti mäng, tüdrukutepäeva töötoad, metsaetendused
jm). Lasteaias haigestus üks töötaja, kuid viirus edasi ei levinud - seega sai
lasteaiatöö jätkuda tõrgeteta.
Arengujälgimise mängud on lõpusirgel ning teiste planeeritud tegevustega saab
jätkata.
Triinu Puidet kinnitas, et olenemata sellest, et Vabariigi Valitsus soovitab tungivalt
lasteaialapsi lasteaeda mitte tuua, siis Püünsi lasteaias rühmi esialgu kokku ei panda,
pigem hajutatakse lapsi.
Andu Tali küsimusele koolimaja halduse ja tehnilise toimimise kohta vastas koolijuht,
et küte, ventilatsioon ja kommunikatsioonid töötavad tõrgeteta, kuigi on pisut jahe,
kuna ruume sageli tuulutatakse.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
2. COVID-19 ja distantsõppe korraldusest - Jekaterina Tšerepannikova, Janne
Järva
Koolijuht selgitas, et olukord on raske, kuna alates neljapäevast (11.03.2021) lähevad
kõik koolid täies mahus distantsõppele – seega ka kõik Püünsi Kooli õpilased lähevad
distantsõppele. Neljapäeval korraldatakse koolis siiski järelevastamine (enne trimestri
lõppu), mis oli eelnevalt planeeritud. Sellega seotud turvalisus tagatakse.
4.a ja b klass on eneseisolatsioonis – info jõudis kooli tagasiulatuvalt.
HEV- õpilaste õppe plaan – tugitegevused ja õppetöökorraldus tulevad sel nädalal,
pannakse paika, kuidas toimuvad konsultatsioonid ja kuidas olla vajadusel
kontaktõppes.
Koolijuht kirjeldas õpetajate olukorda - õpetajate koormus on suur, eriti vanema
astme õpetajatel. Kõikidel on raske, kohanetakse erinevalt, samas õnneks kõikidel on
tervis korras. Õpetajad harjuvad erinevat tüüpi tundide (veeb, hübriidõpe) ja
tagasiside andmisega. Samuti on oluline märgata, et õpetajate enda isiklik elu nõuab
omakorda tähelepanu, enese jagamine töö ja pere vahel on väga keeruline ka
õpetajatele. Peatselt toimub veebipõhine Kadi Küti vaimse tervise koolitus
õpetajatele, mis on kindlasti huvipakkuv ja abiks.
Õpetajate vaktsineerimise osas selgitas koolijuht, et 75% õpetajatest on
vaktsineeritud. Teise vaktsioonidoosi vaktsineerimised toimuvad aprilli koolivaheajal.
Õpetajate hulgas oli ka keeldujaid, kuid kõik lähtuvad oma tõekspidamistest ja
vaktsineerimine ei ole kohustuslik.
Toidupakkide osas selgitas koolijuht, et toidupakke saavad vanemad soovi korral
tellida, tellitakse väikese varuga. Pakkide saabudes teavitatakse soovijaid,
reageeritakse hästi. Ettepanekut jagada pakke 2 nädala kaupa toitlustaja heaks ei
kiitnud, kuna kotid võivad olla liiga rasked ning ei saa vastutada nii pika aja jooksul
toidu kvaliteedi eest.
Alar Kuum palus lapsevanematele meenutada, et kui toidupakkidele järele tulla, siis
peaks kindlasti kinni hoidma ohutusnõuetest, et inimesi kooli fuajeesse korraga ei
koguneks liiga palju.
Praeguse distantsõppe kohta lisas koolijuht, et võrreldes aastataguse distantsõppele
minekuga on palju julgem ja kindlam tunne, välja on töötatud süsteem, rakendatakse
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eraldi distantsõppe korraldust (leitav kooli kodulehelt). Lapsevanemaid julgustatakse
informeerima ja andma tagasisidet, kui peaks tekkima mingeid küsimusi või
probleeme - õpetajad on väga koostööaltid.
Õppejuht Janne Järva täiendas, et õpetajaskonnal on julgus ja kindlustunne, kogemus,
kuidas toime tulla. Veebitunnid ei tekita enam hirmu, kõik oskavad kasutada
vastavaid programme ja tehnikat. Kõige suurem väljakutse on HEV-lapsed, kuid kool
töötab lahenduste leidmise osas.
Õppejuht lisas, et suur probleem on praeguse digiõppe ajaline pikkus, st kahjuks ei ole
teada, kui pikaks distantsõpe kujuneb, see teeb planeerimise raskeks. HEV-õpilastega
tegelevad tugikeskus ja klassijuhatajad, õnneks on abivajavad lapsed teada,
tõenäoliselt jagatakse nad ära, et koheselt saaks tegelema hakata, et ennetada
probleeme. HEV-õpilaste vanematega on kontakt üldiselt olemas, kuid suhtumisi on
erinevaid. Kutsume kõiki lapsevanemaid koheselt probleemidest teada andma, sest
õpetajat on valmis meeleldi lisakonsultatsioone andma. Tehtud on uus graafik –
konsultatsioonid on nüüd mitu korda nädalas. Kutsume üles lapsevanemaid oma lapsi
julgustama õpetajatega vajadusel aktiivsemalt kontakti võtma. Vaja on anda õpetajale
üks ööpäev ette teada soovitud teema ning aeg kokku leppida. Kõik õpetajad on
selleks valmis.
Õppejuht selgitas veel, et kool pikendab 2 nädala võrra vajadusel trimestrit õpilastele,
kes on olnud haiged, et kõik jõuaksid oma hinded korda saada. Õpetajad koguvad
infot ja annavad omalt poolt teada.
Tuuli Pärensoni küsimusele, milline on koht, kuhu peaks tulema kogu info õppimise
osas, vastas koolijuht, et kogu info tuleb e-kooli, samamoodi kui varem. Kogu tunnis
tehtav info (ka iseseisev töö, kui veebitundi ei toimu) ilmub rubriiki “tunnikirjeldus”
ning kui õpetaja annab kodutöö, siis ilmub see info rubriiki “kodused ülesanded”.
Laps peab vaatama mõlemaid, et saada kogu info kätte. Rubriigid tuleb avada ülevalt
reast, mitte vaadata uudistevoogu. Kogu info õppimise kohta peab olema e-koolis
hiljemalt kella 18:00-ks enne järgmist koolipäeva. Õppejuht palus õpetajatele aega
anda, sest koheselt pärast tunni lõppu ei pruugi õpetaja jõuda infot edastada.
Tuuli Pärenson palus selgitust küsimusele, et kui õpilane ei saa e-kooli lugedes ikkagi
aru, mida ta tegema peab, kuidas saab ta siis lisainfot küsida, eriti keeruline on
väiksematel õpilastel aineõpetajatega, kuna neid on palju, laps ei suuda e-posti kaudu
suheldes järge pidada.
Koolijuht selgitas, iga õpetajaga tuleb teha kokkulepe. Õppealajuhataja selgitas, et
kõik vajalik on kirjas kooli poolt väljaantud dokumendis Distantsõppe korraldus, mis
on kõikidele kättesaadav kooli kodulehelt.
Lastevanemate vaates on see aga keeruline, kuna kui laps peab distantsõppel olles
nagunii oma õppetöö eest vastutama, siis ärev laps ei pruugi dokumendi seest
vajalikku infot välja lugeda.
Õpetaja Hele Pomerants selgitas, et e-koolis on vestluste rubriik, kust kaudu saab
õpetajaga suhelda, saades koheselt vastuse oma küsimusele. Õpetaja Hele on nõus, et
lastele oleks vaja hästi lihtsat selgitust, kuidas vastavas olukorras toimida.
Kuna teema tundus aktuaalne, soovitas hoolekogu esimees õppejuhil või
kantseleijuhil koostada lastele (ja ka lastevanematele, kes saavad siis oma lapsi
aidata) lihtne ja arusaadav punkt-punktiline juhend, kuidas saada õpetajaga suhelda
ning temalt lisaselgitusi õppetöö/koduste ülesannete kohta distantsõppel olles.
Alati jääb ka võimalus suhelda õpetajaga e-maili teel, kuid see on aeglane ja ei pruugi
olla kõige tõhusam.
Ühiselt lepiti kokku, et nii lastele kui ka õpetajatele tuleb anda rohkem aega
ülesannete täitmiseks veebikeskkonnas, kuna koheseid lahendusi ei ole olemas.
Lapsevanematel oli ka teine mure: mõnel õpetajal on harjumus panna e-kooli X, kui
ta ei ole jõudnud õpilast küsida tunni jooksul. Selline viis aga ajab lapse ja ka
lapsevanemaid segadusse, sest X peaks näitama tegemata tööd, mitte vastamata
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ülesannet, segadus mõjub niigi keerulisel ajal lastele halvasti. Samuti jääb X vastatud
hinde juurde e-kooli alles, jättes mulje, et õpilane vastabki sageli järgi. Ettepanek
oleks panna X ikkagi vaid siis, kui koolitöö on tegemata.
Õppejuht selgitas, et mõnel õpetajal on selline viis planeerida oma tööd, kuid lubas
uuesti õpetajate tähelepanu probleemile juhtida, et kõik osapooled saaksid ühtemoodi
aru.
Kadi Ruus’i küsimusele ebapiisava veebipõhise keeleõppe osas vastas õppejuht, et
keeleõpet viiaksegi distantsõppel veebitundidena läbi 50 % ulatuses, ülejäänud osa on
õpilastel iseseisev töö. Dokumendis saate tutvuda järgnevate teemadegaKoosolekul tehti ettepanek kooliesindajatele teha kõigile lapsevanematele
meeldetuletav teavitus distantsõppe korraldusega seoses seotud asjaajamisest ja
infoliikumist. Vajadusel koostada lühike meelespea (eelkõige algklassi)
lapsevanematele, milles on kõige olulisem lihtsalt lahtikirjutatuna olemas ja algklassi
õpilastele mõistetav.
Kooliesindajad selgitasid, et see kõik kirjas vastavas dokumendis, mis kajastab
detailselt õppetöö korraldust distantsõppe ajal, hindamist, käitumist, veebitundides
osalemise reegleid õpilasele, distantsõppest puudumist ja tuge distantsõppe ajal.
Koolijuht korraldab enne distantsõppe algust lapsevanemate korduva teavituse
distantsõppe korraldusest ning edastab dokumendi „Õppetöö korraldus ja hindamine
distantsõppe ajal Püünsi Koolis 2020/2021. õppeaastal“.
3. Suusatundide korraldusest - Jekaterina Tšerepannikova;
Koolijuht selgitas, et suusatunnid toimusid eelmisel perioodil, kui ilm võimaldas.
Õpetaja Kristel Suurorg’ile kiidusõnad lastevanemate poolt – õpetaja suusatas lastega
igal võimalikul ajal, info oli operatiivne ja lapsed said suusatada.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
4. Püünsi Kooli 2021. aasta eelarve olukord ja investeeringutest – Jekaterina
Tšerepannikova, Marju Aolaid
Koolijuht selgitas, et kooli eelarve on kinnitatud samas seisus, kui oli detsembris –
kõik soovid ja vajadused on kajastatud. Eelarves on vahendid digikooli
väljaehitamiseks. Praegusel perioodil toimub Viimsi vallas “Digikooliga“ seotud
väljaõpe kõikidele Viimsi koolidele. Isikukaitse- ja desovahendeid on koolil piisavalt.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
5. Viimsi valla hariduse ja noorsootöö arengukava 2021-2030 hetkeseisust –
Marju Aolaid
Vallaesindaja abivallavanem Marju Aolaid tänas koolitöötajaid vastupidamise eest
ning selgitas, et Viimsi valla hariduse ja noorsootöö arengukava 2021-2030 on
töölaual. Loodetavasti on kõik, kes on soovinud, arengukava lugenud. Tagasisidet ja
ettepanekuid oodati kuni 15.02.2021, praegu valmistatakse saabunud ettepanekuid (56 tk) ette volikogus esitamiseks. Plaan on tervikliku arengukavaga minna volikogusse
käesoleva aasta aprillis. Praeguseks on strateegilist pilti jagatud avalikkusega, see on
saanud ülevabariigilist tähelepanu. 10.03.2021 toimub arengukava täiendatud
versiooni arutelu haridus- ja kultuurikomisjonis. Täiendatud versioon ei ole veel
avalikkusele kättesaadav. Marju Aolaid’i soov on hoida arengukava “elavana”, mitte
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panna sahtlisse, vaid muuta ka jooksvalt, kui tekib vajadus. Seetõttu võib
ettepanekuid saata ka edaspidi.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
6. Lasteaia kinnistu arengutest – Esta Järv, Alar Kuum
Alar Kuum selgitas, et kinnistul toimuv ehitus kulgeb plaanipäraselt ja teeb rõõmu.
500 m laasturing on valmimas, seal saab suvel joosta ja talvel suusatada, rada on täies
pikkuses valgustatud. Tõrkeid ei ole praegu teada.
Esta Järv lisas, et sellest tuleb esimene valgustatud jooksu- ja suusarada Püünsi
piirkonnas. Kogukond on olnud rahul, pretensioone on väga vähe, pigem on inimesed
ehitust hästi talunud.
Avamine toimub plaanide järgi käesoleva aasta oktoobris, kuid ehitaja soovib väljaku
valmis saada juunis-juulis, et alates 1. septembrist saaks juba spordiväljakul tunde läbi
viia ning sügisene spordipäev saaks toimuda oma spordiväljakul.
Alar Kuum lisas, et korvpalliväljaku avamisega avalikkusele peab veel ootama ja seda
tegema järkjärgult.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
7. Jooksvad küsimused
7.1 Käitumine distantsõppel ja veebitundides
Õpetaja Hele Pomerants paneb õpilastele ja nende vanematele südamele, et
veebitunnis osalemine on sama tähtis, kui reaalses tunnis, seal peab olema isiklikult
kohal, ei ole lubatud teiste nimede alt esineda. Teise isiku nime alt esinemine on
identiteedivargus – seega kuritegu ning karistatav. Õpetajad ei jõua isikuid selgitada
ja samal ajal tundi anda. Lapsevanemad peavad oma lastele selgitama netietiketti.
Toimus arutelu tekkinud olukorra üle õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate vaatest
lähtuvalt.
Hoolekogus tuli ettepanek koostada lastevanematele ja õpilastele lühike
sõnum/meeldetuletus distantsõppe paremaks ja turvaliseks läbimiseks. Kõikide
osapoolte omavaheline suhtlemine peab toimuma lugupidavalt, väärikalt ja
lahenduskeskselt. Pöördumise saaks avaldada kooli kaudu lapsevanematele ning teha
selgitustööd ka muul viisil lastevanematele.
Hoolekogu esimees korraldab distantsõppele üleminekuga seoses vastava pöördumise
koostamise ning edastab selle koolijuhile avalikustamiseks lapsevanematele hiljemalt
11.03.2021.
7.2 Muud teated ja info
Kadri-Anna Sklave edastas info, et Viimsi kooli ujulas saavad kõik Viimsi koolide
õpilased tasuta ujuda.
Samuti edastas Kadri-Anna Sklave info seoses muredega liinibussides. Bussifirma
vastusest nähtub, et info on vastu võetud, tegeletakse. Samas palutakse alati, kui on
probleem, siis edastada konkreetne aeg ja liin, et saaks koheselt probleemiga tegeleda.
Samas anti bussifirmast infot, et neil on probleeme häirivalt käituvate lastega.
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Tuuli Pärenson edastas, et tema info kohaselt sõidavad bussis maskidega ainult
lapsed, ja nemad ei lähe täiskasvanutele ütlema, et maskid tuleb ette panna.
Vallavalitsuse esindaja lubas mure edastada vastutavatele isikutele vallas.
Andu Tali küsis lõpetuseks õpilaste esindajalt Brita Melinde Ploomilt, kuidas kogu
olukord õpilaste poolelt tundub. Brita vastas, et olukord on mõistetavalt kõikidele
osapooltele raske, kuid läbi koostöö saab see kõik lahendatud.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
7.3 Järgmine hoolekogu koosolek
Toimus ühine arutelu millal võiks korraldada 2020/2021 õppeaasta loodetavasti
viimase neljanda kohustusliku Püünsi Kooli hoolekogu koosoleku.
Hoolekogu liikmed otsustasid üksmeelselt, et järgmine Püünsi Kooli hoolekogu
korraline koosolek toimub 11.05.2021.a. algusega kell 18:00. Hoolekogu esimees
saadab koosoleku aja kohta kalendrikutse ja edastav vastava 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 hoolekogu koosoleku päevakorraga.
Muid küsimusi arutelul ei olnud. Hoolekogu esimees tänas kõiki koosolekul osalejaid,
soovis kannatlikkust ja positiivset meelt ning lõpetas koosoleku.
/digiallkiri/

/digiallkiri/

Andu Tali
Hoolekogu esimees
Koosoleku juhataja

Krista Kalberg
Hoolekogu liige
Protokollija
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