Püünsi Kooli hoolekogu 2020/2021 aasta töö aruanne
Viimsi Vallavolikogu 19.06.2018 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 2020/2021 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 28.10.2020 korraldusega nr. 659 ja 02.12.2020 sama korralduse
muutmise korraldusega nr 750 alusel kinnitati Püünsi Kooli hoolekogu järgmises koosseisus:
 lapsevanemate esindajad: Sigrid Harjo (asendusliige Kristi Berggren),
Joonas Pärenson (asendusliige Kerli Kaasik), Kadri-Anna Sklave (asendusliige
Ivi Kuul), Alar Kuum, Tuuli Pärenson (asendusliige Kerli Kaasik), Kadi Ruus,
Ave Viigand (asendusliige Maarika Lember), Andu Tali (asendusliige Kairi Tähe),
Indrek Umberg, Taavi Kangur ja Krista Kalberg;
 õpetajate esindajad: Hele Pomerants ning Triinu Puidet;
 õpilaskonna esindaja: Brita Melinde Ploom;
 Viimsi Vallavalitsuse esindaja: Marju Aolaid, asendusliige Maiu Plumer;
 Viimsi Vallavolikogu esindaja: Kristjan Jõekalda;
 Kooli toetava organisatsiooni (MTÜ Püünsi Külaselts) esindaja: – Esta Järv.
Möödunud õppeaasta jooksul hoolekogu liikmete koosseisus muutusi ei toimunud.

2020/2021 õppeaasta hoolekogu koosolekutest
Hoolekogu korralisi koosolekuid peeti 2020/2021 õppeaasta kestel kokku 4 korral – seega
vähemalt üks kord nelja kuu jooksul nagu näeb ette hoolekogude töökord. Korralised
hoolekogu koosolekud toimusid: 13.10.2020, 08.12.2020, 09.03.2021 ja 11.05.2021. Neist
üksnes avakoosoleku sai hoolekogu pidada vahetu koosolekuna ja ülejäänud koosolekud tuli
sügisest uuesti alguse saanud COVID-19 teise laine ning üldise koroonaolukorra tõttu pidada
distantsilt ZOOM keskkonnas.
Koosolek nr. 1 (13.10.2020)
Põhiteemadeks olid:
1. Hoolekogu koosolekul osalejate lühitutvustus
2. Uue hoolekogu koosseisu kinnitamise protsessist
3. Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused,
tulevikuplaanid
4. Distantsõppe eelmise aasta õppetunnid, kooli valmisolekust üleminekuks osalisele või
täielikule distantsõppele
5. Püünsi Kooli 2021. aasta eelarve eelnõust ja investeeringutest
6. Püünsi Kooli uuest arengukavast 2021-2025 ja hoolekogu arvamuse kujundamine
7. Viimsi valla hariduse ja noorsootöö arengukava 2021-2030 ettevalmistuse protsessist
8. Lasteaia kinnistu ja spordiväljakute renoveerimise arengutest
9. Jooksvad küsimused
9.1 Järgmine hoolekogu koosolek
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Koosolek nr. 2 (08.12.2020) virtuaalportaalis ZOOM
Põhiteemadeks olid:
1. Uue hoolekogu koosseisu hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
2. Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused,
tulevikuplaanid
3. COVID-19 ja ülevaade osalise distantsõppe korraldusest
4. Püünsi Kooli 2021. aasta eelarve eelnõust ja investeeringutest
5. Ülevaade Püünsi Kooli uuest arengukava 2021-2025 hetkeseisust
6. Viimsi valla hariduse ja noorsootöö arengukava 2021-2030 hetkeseisust
7. Lasteaia kinnistu ja spordiväljakute renoveerimise arengutest
8. Jooksvad küsimused:
8.1. Küsimuste vastuste ring
8.2. Järgmine hoolekogu koosolek
Koosolek nr. 3 (09.03.2021) virtuaalportaalis ZOOM
Põhiteemadeks olid:
1. Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused,
tulevikuplaanid
2. COVID-19 ja ülevaade osalise distantsõppe korraldusest
3. Suusatundide korraldusest
4. Püünsi Kooli 2021. aasta eelarve olukord ja investeeringutest
5. Viimsi valla hariduse ja noorsootöö arengukava 2021-2030 hetkeseisust
6. Lasteaia kinnistu arengutest
7. Jooksvad küsimused:
7.1. Käitumine distantsõppel ja veebitundides
7.2. Muud teated ja info
7.3. Järgmine hoolekogu koosolek

Koosolek nr. 4 (11.05.2021) virtuaalportaalis ZOOM
Põhiteemadeks olid:
1. Jooksev ülevaade Püünsi Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused,
tulevikuplaanid
2. COVID-19 ja ülevaade osalise distantsõppe korraldusest
3. Püünsi Kooli 2021. aasta eelarve täitmisest
4. Püünsi Kooli pallimängude väljaku avamisest
5. Viimsi valla hariduse ja noorsootöö arengukava 2021-2030 seisust
6. Lasteaia kinnistu arengutest
7. Jooksvad küsimused:
7.1. Tulevase 3a klassi komplekteerimine 21 õpilasega
7.2. Plaan edasipidiseks seoses Covid-19 ja kiiresti muutuva olukorraga
7.3. Hispaania keel jätkumine
7.4. Püünsi Kooli kodukorra ja õppekava muudatuste kohta arvamuse andmisest
Hoolekogu muud tegevused aruandeperioodil
Lisaks korralistele koosolekutele on Püünsi Kooli hoolekogu möödunud tegevusperioodil
arutanud, kujundanud seisukoha või vahetult osalenud järgmistel teemade või küsimuste
aruteludel või seotud sündmustel:
 Püünsi Kooli hoolekogu koostas 2020/2021 õppeaasta töö- ja tegevusaruande, mis
edastati 04.09.2020 Viimsi vallavalitsusele ning avalikustati Püünsi Kooli kodulehel.
Nimetatud aruannet tutvustati ja kommenteeriti 17.09.2020 toimunud 1.- 4. klasside ja
21.09.2020 toimunud 5.-9. klasside lastevanemate üldkoosolekutel ZOOM keskkonnas.
Möödunud perioodide hoolekogu tegevus- ja tööaruanded alates 2010/2011 õppeaastast
on kõik avalikustatud ja leitavad Püünsi Kooli kodulehel https://www.pyynsi.edu.ee/uldhoolekogu/.
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Püünsi Kooli tegutses 2020/2021 õppeaastal juba teist õppeaastat kaheparalleelse
põhikool-lasteaiana. Kool sai selle ülesandega edukalt hakkama. Seda ka vaatamata
sellele, et COVID-19 tõttu tuli veebruaris - märtsist 2021 koolil uuesti distantsõppele
minna. Sel korral, võrreldes möödunud aasta eriolukorraga märtsis 2020, olid nii
koolijuhtkond, õpetajad, õpilased ja ka lapsevanemad rohkem valmis distantsõppeks,
kuna varasematest kogemustest oli palju kasulikku ja positiivset arvesse võetud.



Hoolekogu fookuses on kogu õppeaasta vältel olnud, et Püünsi Koolil oleks
komplekteeritud personal kool-lasteaia normaalse toimimise tagamiseks, kompetentsed
õpetajad, et laste ja õpilaste õpitase mingil juhul ei langeks, vaid vastupidi, tõuseks tänu
kvalifitseeritud ja pädevale õpetajaskonnale ning selgetele arengusihtidele. 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 psühholoog ja inglise
keele õpetaja. Koolipersonal on uue 2021/2022 õppeaasta alguseks täielikult
komplekteeritud.



Hoolekogu koosolekute väliselt käsitleti Püünsi Kooli poolt õpilastele koolitööga seotult
Gmaili keskkonda eraldi e-maili loomise temaatikat, mida õpilane kasutaks õppetöö
eesmärgil, samuti arutati kaamera kasutamise teemat videotundide läbiviimisel, kas
õpilase nägu on tuvastatud või mitte.



Hoolekogu liikmetele tutvustati 30.09.2020 Püünsi Kooli uue arengukava 2021-2025
versiooni, mille väljatöötamisel osalesid hoolekogu esimees ja aseesimees. Uue
arengukava osas kujundati hoolekogu ühiselt toetav ja positiivne lõpparvamus hoolekogu
avakoosolekul oktoobris 2020.



Hoolekogu poolt tervitati kooli- ja lasteaiapersonali 05.10.2020 toimunud õpetajate päeva
puhul.



Jooksvalt on jälgitud COVID-19 olukorda nii Eestis kui ka Harjumaal. Omaette leidis
arutamist Püünsi Koolis aset leidnud COVID-19 juhtumid ja õpilaste ja õpetajate
eneseisolatsiooni saatmine novembris 2020. Samuti arutati põhjalikumalt kooli osalisele
distantsõppele jäämist veebruaris 2021.
Mitmete õpetajate ootamatu nakatumine koroonasse ja õppetööst kõrvalejäämine tekitas
õppetöö korralduses teatud pingeid. Hoolekogu liikmed olid omalt poolt valmis osalise
distantsõppele mineku perioodil 2021 aasta alguses pakkuma oma tuge teatud
õppetundide läbiviimisel, et õppetöö õpetajate ootamatute haigestumise või
eneseisolatsiooni tõttu ei katkeks. Õnneks kool seda ei vajanud ja tuli oma jõududega neist
olukordadest ise edukalt välja.



Enne Püünsi Kooli täieliku distantsõppele jäämist koostas hoolekogu 11.03.2021
lapsevanematele e-maili teel pöördumise, milles soovisime neilt kannatlikkust, püsivust ja
jaksu ning optimismi, et olla toeks oma lastele, koolile ja õpetajatele.



Hoolekogu liikmed osalesid Viimsi valla kaasava eelarve hääletusel. Püünsiga seonduvalt
oli sinna esitatud mitmeid toredaid ettepanekuid, nagu Püünsi kooli mänguväljak (väike
seiklusrada kooli hoovil), Püünsi kooli väliõppeklass (kooli õuesõppevõimaluste
arendamine, koht kogukonnale ühistegevusteks), Reinu tee skatepark (lastele ja noortele
koht populaarse rula ja tõukeratta harrastusega tegelemiseks) jne.



Hoolekogus käsitleti Kadri-Anna Sklave eestvedamisel ühistranspordiga seotud küsimust
- busside sõidugraafikud, mis on kohati ebasobivad ja ei ühti päris hästi kooli tunniplaani
ja laste liikumisega, busside peatumise ja kihutamise problemaatikat jms. Need
tähelepanekud ja mõtted edastati koolipidaja esindajate kaudu Viimsi valla ühistranspordi
eest vastutavatele isikutele. Selle sisendi tulemusena alates 01.09.2021 muudeti
mõningaid busside sõiduplaane, mis osaliselt arvestasid juba hoolekogu poolt esitatud
ettepanekuid.
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Hoolekogu liikmed on osalenud lisaks mitmete põhikooli ja lasteaiaga seotud ürituste
toimumisel ja nende kaasaaitamisel. Hoolekogu liige Krista Kalberg osales 9. klassi
lõpuaktusel ja tervitas hoolekogu poolt XXIII lennu lõpetajaid tervituskõnega hoolekogu
nimel. Lasteaia esindaja hoolekogus Joonas Pärenson tervitas lasteaia lõpetamisel
hoolekogu nimel lõpuaktusel osalejaid.



Hoolekogu esimees Andu Tali ja aseesimees Alar Kuum osalesid 23.09.2020 Viimsi valla
hariduse ja noorsootöö grupiintervjuus ZOOM keskkonnas, mille viis läbi Viimsi valla
initsiatiivil Jaan Urm (OÜ Cumulus Consulting). Analoogselt koolieelsete lasteasutuste
grupiintervijuul 28.09.2020 osalesid lasteaia esindajad Püünsi Kooli hoolekogus
Sigrid Harjo ja Joonas Pärenson.



Hoolekogu esimees, aseesimees,ja koolipidaja esindaja hoolekogus osalesid Püünsi Kooli
korvpalliväljaku pidulikul avamisaktusel lastekaitsepäeval 01.06.2021, kus hoolekogu
esimees tegi hoolekogu nimel ka tervituskõne. Aktusel tänati Alar Kuum’a suure panuse
eest korvpalliväljaku ehiprotsessis ja selle järelevalves kaasalöömisel.



Hoolekogu aseesimees Alar Kuum võttis aruandeperioodil koos külavanema Esta Järv’ega
aktiivselt osa Püünsi Spordiväljaku projekteerimise ja rajamisega seotud aruteludest,
suhtlusest Viimsi vallavanema ja teiste asjast huvitatud osapooltega. Püünsi Spordiväljak
valmis 2021 augustis, kuid selle ametlik avamine toimus kooliaasta alguses 03.09.2021.
Spordiväljaku pidulikul avamisel osalesid lisaks hoolekogu aseesimehele, kes võttis ka
sõna, samuti hoolekogu esimees ja koolipidaja esindajad.
Seoses uute ruumide rajamise- ja koolimaja keldri remondi vajadusega (tehnoloogia- ja
kunstiklass jms.) on Alar Kuum kohtunud abivallavanemaga ja taotluseelarve on esitatud.
Hoolekogu aseesimees esitas avalduse Viimsi valla kaasavasse eelarvesse Püünsi Kooli
väliklassi rajamiseks.



Hoolekogu esimees Andu Tali on aruandeaasta jooksul suhelnud aktiivselt hoolekogu
liikmetega, samuti koolijuhi, õpetajate ja koolipidaja esindajatega kooli- ja lasteaiaelu
puudutavates muudes jooksvates küsimustes.
Hoolekogu esimees osales 09.04.2021 veebikonverentsil "Kuidas distantsõppe
tingimustes ellu jääda", mille raames otsiti ühiselt vastuseid küsimustele kuidas pidevate
muutustega toime tulla, kuidas hoida alles motivatsioon nii endas kui õpilases, kuidas
kaugõppes last paremini toetada, kuidas saada lapsed tunnis osalema, et nad ka reaalselt
oleks mõtetega tunnis, jne?
Hoolekogu esimees panustas „Püünsi Kooli teemalise arvamusloo „Üks kool asub
poolsaare tipus – mõtteid meie inimestelt“ kirjutamisel, mis ilmus Viimsi Teatajas juunis
2021.
Enne uue kooliaasta algust osales hoolekogu esimees 23.08.2021 Viimsi haridusjuhtide ja
hoolekogude esindajate ümarlaual, kus arutati põhiliselt uue kooliaasta alguse,
koolide/lasteaedade töö- ja õppekorraldusega seonduvaid tegevusi seoses COVID-19
viiruse jätkuva levikuga, sealhulgas vaktsineerimise ja testimisega seotud aktuaalseid
küsimusi.



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.



Õppeaasta jooksul jätkus Viimsi valla hoolekogu esi- ja aseesimeeste omavaheline
suhtlus, info- ja kogemustevahetus erinevates hoolekogu tööd, kooli- ja lasteaiaelu ning
laste vabaaja veetmist ning nende turvalisust puudutavates küsimustes. Koroona tõttu
vahetuid koosolekuid sel õppeaastal ei toimunud.
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Püünsi Kooli hoolekogu tegevusplaanid 2021/2022 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 Krista Kalberg), 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 Püünsi
koolijuhile 02.09.2021 edastatud.
Püünsi Kooli hoolekogu tänane koosseis näeb uue 2021/2022 õppeaasta tegevusplaanides
järgmisi põhilisi tegevus- ja arengusuundi:
 Püünsi Kooli töökorralduse protsessides osalus ja kaasarääkimine seoses COVID-19
viiruse jätkuva levikuga ja võimalike vajalike meetmete ning otsustega, mida tuleb viiruse
leviku ennetamiseks ja tõkestamiseks teha ning mille puhul hoolekogu arvamus on vajalik.
Terviseameti soovituste ja koroonaviirusega seotud üldiste arengute jooksev jälgimine ning
kerkinud küsimustes operatiivne ja tihe koostöö kooli juhtkonna ja koolipidaja esindajatega.
 Püünsi Kooli vabade ametikohtade täitmiseks korraldatavate konkursside komisjoni ja koollasteaia töötajate valimise töösse uue hoolekogupoolse liikme määramine ning neis
protsesside osalemine vastavalt tekkivale vajadusele.
 Püünsi Kooli 2022.a. eelarve projekti eelnõu arutelu ja selle kohta hoolekogupoolse
arvamuse esitamine.
 Püünsi Kooli investeeringute, sh kool-lasteaia territooriumil asuvate hoonete ja
spordirajatiste hoolduse, remondi ja arenduste teemadel jätkuv kaasarääkimine, et saaks
teostatud hoones vajalikud ja kriitilised tööd ja arendused, laieneksid väliõppevõimalused
jms.
 Püünsi Kooli uue arengukava 2021 – 2025 täitmise jooksev jälgimine ja aruandlus ning
vajadusel kaasarääkimine eesmärgiga kindlustada jätkuvalt koolis hea õpetamise kvaliteet
ja tõsta laste õpitaset ning parendada jätkuvalt kool-lasteaia mainet ja positiivset kuvandit
Viimsi vallas. Püünsi kooli ja lasteaia sisehindamise protsesside jooksev jälgimine ja selleks
vajalike sisendi ja suuniste andmine.
 Püünsi Kooli arengukavast lähtuvate väärtuste ja eripärade, sh mere ja metsa vahel
omanäolisuse projekti jätkumisele kaasaaitamine, pärimuskultuuri kandmine, tantsu ja
tennisetundide ning C-keele (hispaania keel) õppe jätkuv toetamine koolis.
 Laste toitlustuse teema jätkuvalt fookuses hoidmine, toidu ja teenindamise kvaliteediga end
regulaarselt kursis hoidmine ning vajadusel neil teemadel kaasa rääkimine.
 Koolikiusamise ennetavate tegevuste jätkuv toetamine ning nende osas kaasarääkimine
ning 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
hoolekogupoolse kooskõlastuse, arvamuse, seisukoha kujundamine või andmine vastavalt
kerkivatele vajadustele.
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 Erinevate kooli ja lasteaiaga seotud projektitoetustaotluste protsesside ja algatuste
toetamine vastavalt tekkinud vajadustele.
 Püünsi Kooli koostöö toetamine Püünsi Noortekeskuse ja Püünsi Raamatukoguga, et leida
vastastikuses ühises tegutsemises veelgi toimivamaid noorte vaba aja sisuka veetmise
võimalusi.
 Koostöö ja infovahetuse jätkamine Viimsi valla teiste üldhariduskoolide ja lasteaedade
(MLA) hoolekogude esimeeste ja aseesimeeste vahel.
 Aktiivne 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 vajadusel arvamuse andmine või seisukoha kujundamine;
 Jätkuv koostöö Püünsi Külaseltsi esindajatega Püünsi küla arengukava elluviimisel ja edasi
arendamisel Püünsi Kooliga piirnevate ümberkaudsete külade külaliikumisest osavõtt ja
nende kool-lasteaiaga seotud arengute küsimustes vajadusel kaasarääkimine.
Püünsi Kooli hoolekogu korralised koosolekud on plaanitud 2021/2022 õppeaastal toimuma
vastavalt järgnevalt hoolekogu liikmetega kokkulepitud aegadel ja vormis, sõltuvalt kehtivast
olukorrast, kas vahetult või virtuaalsed koosolekud, kui vahetu kokkusaamine ei ole lubatud
või mõistlikult võimalik. Erakorralised hoolekogu koosolekud toimuksid vastavalt tekkivale
vajadusele.

Püünsi Kooli hoolekogu nimel
/allkirjastatud digitaalselt/

Andu Tali
Püünsi Kooli hoolekogu esimees

Püünsis, 09.09.2021
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