Püünsi Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 4/2020-2021
Aeg:

11.05.2021

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),
Maiu Plumer (Viimsi Vallavalitsuse esindaja asendusliige), Esta Järv (MTÜ Püünsi
Külaseltsi esindaja), Krista Kalberg, Tuuli Pärenson, Ave Viigand, Sigrid Harjo, Kadi
Ruus, Kadri-Anna Sklave, Joonas Pärenson, Taavi Kangur, Indrek Umberg, Kristjan
Jõekalda (Viimsi vallavolikogu esindaja), Alar Kuum (hoolekogu aseesimees) ja Andu
Tali (hoolekogu esimees)
Kutsutud osalejad: koolijuht Jekaterina Tšerepannikova, õppejuht Janne Järva ja
õpetajate a/ü esindaja Kristi Tops
Koosolekut juhatas: Andu Tali
Protokollis: Krista Kalberg
Hoolekogu koosoleku päevakord:
1. Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused,
tulevikuplaanid, lõpetamised - Jekaterina Tšerepannikova, Triinu Puidet
2. COVID-19,
vaktsineerimisest
ja
distantsõppe
korraldusest
–
Jekaterina Tšerepannikova, Janne Järva
3. Püünsi Kooli 2021. aasta eelarve täitmisest – Jekaterina Tšerepannikova
4. Püünsi Kooli pallimängude väljaku avamisest – Jekaterina Tšerepannikova,
Maiu Plumer
5. Viimsi valla hariduse ja noorsootöö arengukava 2021-2030 seisust – Maiu Plumer
6. Lasteaia kinnistu arengutest – Esta Järv, Alar Kuum
7. Jooksvad küsimused.

1. Jooksev
ülevaade
Püünsi
Kooli
personaliküsimused,
tulevikuplaanid,
Tšerepannikova, Triinu Puidet

tegevustest,
lõpetamised

rõõmud/mured,
Jekaterina

Koolijuht Jekaterina Tšerepannikova selgitas, et põhiline rõõm ja samaaegne mure on
see, et lapsed tulevad taas distantsõppelt kooli. Nüüd on jälle vaja koolis käimisega
kohaneda. Loodetavasti läheb kõik hästi, saab kooliaasta lõpetada. Kuna kevadist
kontserti ei toimu, siis valmistatakse aasta ülevaatena video – Kevadtervitus.
Traditsiooniline orienteerumisõhtu peredele on praeguseks edasi lükatud juunisse –
loodame, et saame läbi viia.
Planeeritud on ka tänuõhtu, kuid seda tehakse teistmoodi - ei kaasata vanemaid ega
õpetajaid, viiakse läbi kahes osas.
Planeeritakse spordipäeva, mis toimub 28. mail Püünsi spordiväljakul – samal ajal on
9. klassidel eesti keele eksam, mil koolimaja peab olema teistest õpilastest tühi.
Esta Järv täpsustas, et väljaku kasutamine on tasuta ja seda ei ole vaja broneerida.
Koolijuht selgitas, et kool ja lasteaed valmistuvad ka lõpuaktusteks: lasteaias toimub
lõpupidu 17. mail kell 17:00 õues ning põhikooli lõpuaktus toimub 18. juunil algusega
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kell 14:00. Lõpetamise lõplik formaat on veel väljatöötamisel, tõenäoliselt toimub
sarnaselt, kui eelmisel aastal – üritusel osaleb õpilane ja kaks pereesindajat, ning teistele
külalistele toimub videoülekanne.
Hoolekogu koosolekul lepiti kokku, et lõpuaktustel võtavad hoolekogu poolt sõna
Krista Kalberg põhikooli ja Joonas Pärenson lasteaia lõpetamisel.
Koolijuht selgitas, et suur heameel on sellest, et jätkuvalt toimuvad olümpiaadid – küll
uues formaadis, kuid õpilaste osalevad ja õpetajad õpetavad – suur tänu. Nendest
saavutustest saab ülevaate rubriigis Koolirõõmud.
Samuti lisas koolijuht, et sel nädalal toimuvad ka loovtööde kaitsmised, mis seekord
toimuvad kahes osas ja kahel päeval.
Personali osas rõõmustas koolijuht, et kool leidis endale uue inglise keele õpetaja –
Katrin Kits. Heameel on ka tõdeda, et tehnoloogiaõpetaja Ulvar Kaugma otsustas
rakendada end täielikult Püünsi Kooli õppetöö kasuks. Samuti on heameel, et meie oma
õpetaja Kristel Suurorg otsustas liikuda edasi klassiõpetajana ja jätakta alates uuest
õppeaastast 1 klassi õppe. Seetõttu hakkab nüüd kool otsima endale nüüd uut kehalise
kasvatuse õpetajat.
Koolijuht lisas, et õpetajate arenguvestlused on alanud, oluline osa nendest on seotud
praeguse olukorraga, käsitletakse, mida on sellest õpitud jms. Praeguseks on juba
ilmne, et olulisim märksõna on paindlikkus.
Lasteaia esindaja Triinu Puidet selgitas, et lapsed on jälle lasteaias, töö käib täie hooga.
17.05 toimub lõpupidu – seekord on 11 lõpetajat. Vabanevad 11 kohta on juba välja
jagatud, millele lisandub veel 2 kohta, kuna sobitusrühma moodustamiseks puudub
vajadus.
Lasteaias
on
lapsevanematega
arenguvestlused
tehtud
ning
koolivalmiduskaardid on kõikidele väljastatud. 31.05 toimub lõpuekskursioon Käsmu
ning 01.06 toimub pannkoogipäev.
Õppejuht Janne Järva selgitas, et praegu on 20 õpilast õppetööga hädas, kuid kõikidele
on määratud tugiisik, st võimalike probleemidega tegeletakse. Kõikidele soovijatele
toimuvad konsultatsioonid. Praegu on läbiviimisel proovieksamid 9. klassidele, nt
neljapäeval toimub matemaatika proovieksam. Toimuvad loovtööde kaitsmised – need
on jagatud maisse ja juunisse. Õppejuht pööras lastevanemate tähelepanu asjaolule, et
lastel on põhjuseta puudumisi, mida peaksid vanemad jälgima.
Õpetaja Kristi Tops märkis, et esimene kooliaste on juba 2 nädalat koolis käinud, kõik
on seni sujunud hästi, kuid kohanemiseks peab lastele ikka aega jätma.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
2. COVID-19, vaktsineerimisest
Tšerepannikova, Janne Järva

ja distantsõppe korraldusest - Jekaterina

Koolijuht selgitas, et koolisiseseid haigestumisi ei ole olnud. Lapsevanemad ei ole
haigestumistest teatanud. Kooli poolt tundub, et kõik on hästi ja kõik on paranenud.
Vaktsineeritud on kõik õpetajad, kes sellega nõustusid (70-80%), saadud on ka teine
doos. Lisaks on osad õpetajad haiguse läbipõdenud. Lapsevanema küsimusele, kas
vaktsineerimisest keelduvatel õpetajatel on lubatud lastega jätkuvalt töötada, vastas
koolijuht, et hoidujatele tehakse teavitustööd, kuid kedagi sundida ei saa. Kuid
maskikandmine on kohustuslik kõikidele Terviseameti poolt ettenähtud korras.
Koolijuht soovis tänada õpetajaid, kes on töötanud välja vajaduspõhised uued
õpetamissüsteemid, ning lapsevanemaid, tänu kelle ettepanekutele on saanud mitmeid
õppeprotseduure parandada.
Lasteaia esindaja lisas, et lapsevanemad ei viibi siseruumides, vaid annavad lapse õues
üle, kas maskiga või ilma. Samas lasteaiaõpetajad maske ei kanna.
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Küsimusele ühes tunnis toimunud lingilevitamisele vastas koolijuht, et tegevus on
olnud ühekordne – olukorraga tegeleti ning toimus ka veebikonstaabli loeng.
Mõningaseks probleemiks on siiski jätkuvalt netikultuur – mõned lapsed otsivad
kõrvalehoidmiseks mooduseid (nt on tehtud lühikesi liikuvaid videojuppe, et jätta
mulje, et õpilane on kaamera taga), kuid üldiselt olukord tasapisi laabub.
Õpetaja Hele Pomerants kutsus jätkuvalt lapsevanemaid ka omalt poolt võimalusel
jälgima, mida laps kaamera taga õppetunni ajal teeb – seda ei saa õpetaja teha.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
3. Püünsi Kooli 2021. aasta eelarve täitmisest – Jekaterina Tšerepannikova, Maiu
Plumer
Koolijuht selgitas, et kooli eelarve täitmine toimub plaanipäraselt. Ei ole olnud seni
vajadust erakorralisteks kulutusteks. Kommunaalkulude kokkuhoid on olnud veidi
väiksem võrreldes eelmise aastaga, kuna avatud oli lasteaed ja osad õpilased käisid
koolis. Sellist otsest eemärki ei olnud.
Valla asendusesindaja Maiu Plumer lisas, et vald on eelarvepoliitikas konservatiivne.
Juulis, augustis algab uus eelarve protsess. Teadmiseks niipalju, et arvestama peab
asjaoluga, et digiõpe on läinud tasuliseks (nt digitaalse õpikeskonna „OPIQ“ hind tõusis
üle 400%). Erinevate õppevahendite otstarbekust hinnatakse hoolega.
Andu Tali küsimusele vastas koolijuht, et uue staadioniga seotud kehalise kasvatuses
vajalike vahendite hankega on arvestatud ja eelarves on kõik juba kirjas.
Koolipidaja esindaja Maiu Plumer lisas, et vallavanem on teinud poliitilise avalduse
huvitegevuse 50% kärpe – vald kompenseerib selle osa täies mahus.
Maiu Plumer informeeris, et täna (11.05.2021) tuli uudis, et kõik koolid võivad suvel
teha nt 3-5-päevaseid õpihuvi laagreid – kindlasti soovitame. Neljapäeval on
teemakohane infopäev. Tegemist on noorsootöö suunitlusega, et lapsed saaksid suhelda
ja taastada oma teadmisi (nt tantsulaager, nuputamine jms). Oluline erinevus
tavapärastest lastelaagritest on asjaolu, et läbiviijal ei ole vaja laagrikasvataja
sertifikaati, läbiviijaks võib olla ka mõni lapsevanem. Rahastus on olemas.
Kadi Ruus tegi ettepaneku teha koolis ärajäänud rattaloa laager.
Alar Kuum lisas, et praegu tegeletakse sellega, et selgusele jõuda, kas ja kuidas saaks
koolimaja keldrit välja ehitada? Sellega on teatud probleeme.
Valla esindaja Maiu Plumer selgitas, et projekteerimise eeltöödega tegeldakse, sest
kõigepealt on vaja välja selgitada, kas üldse on võimalik sellist ideed teostada.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
4. Püünsi Kooli pallimängude väljaku avamisest – Jekaterina Tšerepannikova,
Maiu Plumer
Hoolekogu esimees Andu Tali soovis vastust küsimusele, millal avatakse renoveeritud
pallimängudeväljak, kuna sellega seotud tööd tundub on nüüdseks teostatud?
Koolijuht vastas, et väljak on hetkel tõesti avalikkusele kinni, kuid kooli kehalise
kasvatuse tunnid seal juba toimuvad. Ametlik avamine pidi Viimsi valla info kohaselt
toimuma 01.06.
Andu Tali algatas arutelu, kas võiks tegelikult valmisoleva väljaku avada
ümbruskondsetele lastele ja huvilistele varem, et nad saaks seda sportimiseks ametlikult
kasutada ning küsis hoolekogu liikmete seisukohta selles küsimuses. Hetkel lapsed
kasutavad seda väljakut mitteametliku ja salaja ning väljak seisab enamus ajast jõude.
Kui lapsed on lubatud kooli alates 17.05, siis üks võimalik aeg võiks ollagi väljaku
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avamiseks see päev või ka varem. Ametlik avamine toimub, siis kui Viimsi vald seda
soovib.
Hoolekogu liikmed avaldasid üksmeelselt arvamust, et väljak võiks külalastele ja –
elanikele olla avatud varem.
Viimsi valla esindaja Maiu Plumer lubas edastada hoolekogu ühise arvamuse Püünsi
Kooli pallimängude varasema avamise soovide kohta edasi.

5. Viimsi valla hariduse ja noorsootöö arengukava 2021-2030 seisust –
Maiu Plumer
Viimsi valla esindaja hoolekogus Maiu Plumer selgitas, et valla hariduse ja noorsootöö
arengukava on lõpusirgel – homme (12.05) toimub valla haridus-kultuuri komisjon,
seejärel Viimsi valla volikogupoolne kinnitamine. Maiu Plumer avaldas lootust, et
arengukava leiab heakskiidu. Sisulisi muudatusi ei ole toimunud, vahepeal on
tegevuskava täpsustatud, detailsemaks muudetud, lisatud on konkreetseid mõõdikuid.
Koolijuht lisas, et kooli osas ei ole arengukavas muudatusi ega midagi murettekitavat.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
6. Lasteaia kinnistu arengutest – Esta Järv, Alar Kuum
Hoolekogu aseesimees Alar Kuum selgitas, et muudatusi varasema infoga seoses ei ole,
kõik läheb staadionil hetkel plaanipäraselt ja loodetavasti saab seal sporti teha
alates 1. septembrist 2021. Staadioni juurde tuleb lisaks 500m pikkune krossijooksu
rada.
Alar Kuum esitas küsimuse, kelle alluvusse Püünsi Kooli staadion läheb, nt hooldus,
valgustus?
Maiu Plumer selgitas, et staadion läheb koolivaraks, kuid Viimsi haldus hakkab
tõenäoliselt tegelema selle haldusega. Detailset lepingut veel ei ole, kuid ilmselt kulud
hakkava minema läbi kooli eelarve. Staadionikompleks on külaelanikele tasuta. Hetkel
on veel paika panemata, kuidas toimub tulevikus staadioni kasutamine rentimine,
võimalike huvikoolide kasutustingimused jms.
Alar Kuum lisas, et sel juhul peab staadionile üles panema ka plaanid ja
kasutusgraafikud.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
7. Jooksvad küsimused
7.1 Tulevase 3.a klassi komplekteerimine 21 õpilasega
Koolijuht selgitas, et praeguse 3. klassi õpilane jääb tervislike põhjustel klassi kordama.
Tegemist ei ole HEV õpilasega, kuid ta peaks uuesti alustama 3. klassis. Tulevases 3.a
klassis on 20 õpilast ja 3.b klassis on 18 õpilast. Selgus, et puudutatud õpilasel on 3.a
klassis sõpru ja tuttavaid – seega oleks talle klassivahetus ilmselt veidi sujuvam, kui
õpilane saaks kooliteed jätkata just 3.a klassis.
Andu Tali tegi ettepaneku uurida lisaks klassijuhatajalt, kas keegi ei ole väljendanud
soovi liikuda 3.a klassist 3.b klassi?
Koolijuht lubas seda võimalust uurida, sest sellisel juhul antud küsimus laheneks muul
viisil ja ei tuleks 3a klassiõpilaste arvu erandine suurendada.
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Toimuas hoolekogu liikmete selleteemaline arutelu.
Hoolekogu otsustas anda vastavalt Püünsi Kooli põhimääruse §11 lg 3 punktile 6
nõusolek suurendada erandkorras 3.a klassi õpilaste arvu alates õppeaastast 2021/2022
21 õpilasele.
7.2 Plaan edasipidiseks seoses Covid-19 ja kiiresti muutuva olukorraga
Viimsi vallavolikogu esindaja Kristjan Jõekalda küsimusele vastas koolijuht, et koolil
on plaan ja sisulised toimetuleku kokkulepped. Otsused on, et kes on vaktsineeritud
kaks korda või Covid-19 läbipõdenud (kantud Terviseameti registrisse) – lisaks möödas
15 päeva, ei pea jääma edaspidi eneseisolatsiooni. Ei piisa ainult antikehade testist.
Lisaks sellele on kool valmis selleks, et lähitulevik ongi hübriidõpe – osad õpilased on
koolis kohal kontaktõppel ja osad kodusel distantsõppel. Suure tõenäosusega kujunebki
järgmine õppeaasta hübriidõppe vormis.
Lisaks on koolil varutud kiirtestid, mida julgustatakse igati kasutama.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
7.3 Hispaania keele jätkumine
Õpilasesindaja Brita Melinde Ploomi küsimusele, mis saab hispaania keele õppest
Püünsi Koolis, kui praegune õpetaja lahkub, vastas koolijuht, et läbirääkimised
järgmise õpetajaga juba käivad ning püütakse leida tema asemele uus õpetaja, et
keeleõpe ei katkeks.
Võtta edastatud informatsioon teadmiseks.
7.4 Püünsi Kooli kodukorra ja õppekava muudatuste kohta arvamuse andmisest
Koolijuht selgitas, et käesoleva aasta sügiseks on vaja veel üle vaadata Püünsi Kooli
õppekava ja kodukord, mis vajavad hoolekogu heakskiitu ja ametlikku eelnevat
arvamust enne nende kehtestamist. Ainekomisjonid on juba praegu teinud head tööd
ja koolijuht püüab saata muudetud dokumendid hoolekogu välja nii ruttu kui võimalik.
Hoolekogu esimees avaldas arvamust, et loodetavasti saab nende dokumentide
muudatuse läbivaatamise ja hoolekogupoolse arvamuse kujundamise korraldada
jooksvalt elektroonilise hääletuse vormis ning otsest vajadust hoolekogul
kokkusaamiseks sel õppeaastal enam ei ole. Liikmed toetasid seda seisukohta.
Püünsi Kooli hoolekogu otsustas, et Püünsi Kooli kodukorra ja õppekava muudatused
vaadakse üle pärast seda, kui kooli juhtkond on muudetud dokumendid hoolekogule
edastanud. Hoolekogupoolne arvamus nende dokumentide osas tuginevalt Püünsi
Kooli põhimääruse §11 lg 3 punktidele 3 ja 14 kujundatakse elektroonilise otsustamise
ja hääletuse korras.
Muid küsimusi ei olnud ja 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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