
Haabneeme Kooli hoolekogu koosoleku protokoll, nr L1-7/4-2 

 

Toimumise aeg: 04.11.2020 

Toimumise koht: Haabneeme Kool 

Algus- ja lõpuaeg: 18.00- 19.50 

Koosoleku juhataja: Vivika Kupper, võttis üle Antoon Van Rens 
Koosoleku protokollija: Riin Peeters 

Koosolekul osalenud hoolekogu liikmed: Heidy Sutt (2.b), Ave Kang (5.d), Diana Kutšerova 
(õpilasesindus), Pille Vips (7.b), Antoon van Rens (8.d), Helena Kuik-Juhansoo (4.c), Maia 
Randver-Anupõld (6.a), Riina Aasma (Viimsi vallavolikogu), Marju Aolaid (Viimsi 
vallavalitsus), Silja Särev (1.b), Ariel Kristel Pallo (Haabneeme Kooli õpetajate esindaja), 
Jaan Vainult (9.d), Juta Rahkema-Praks (3.c)            

Koosolekule kutsustud isikute nimed ja ametinimetused: Riin Peeters (Haabneeme Kooli 
juhtkonna liige), Lilian Jõesaar (Haabneeme Kooli juhtkonna liige), Maiu Plumer (Viimsi 
vallavalitsuse asendusliige), Vivika Kupper (Haabneeme Kooli koolijuhi kt) 

Koosoleku kinnitatud päevakord:  

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine; 

2. Õpilasesinduse töö tutvustamine; 

3. Haabneeme Kooli sisehindamise korrale arvamuse andmine; 

4. Küsimused, vastused. 
 

Sissejuhatus- Vivika Kupper- päevakorra tutvustamine. 

Lapsevanem- lisada päevakorda matemaatika ja reaalainete õpetajate kvalifikatsiooni teema. 

Hoolekogu protokollija valimine- Riin Peeters 

 

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine 
 

Vivika Kupper: Kas on kandidaate hoolekogu esimehe kohale? 

 Ainus kandidaat Antoon van Rens.  

Avalik hääletus: poolt 13 häält, vastu 0, erapooletuid 0. Ühehäälselt kinnitatud 2020/21 õ.-a. 
hoolekogu esimeheks Antoon van Rens.  

Aseesemees Jaan Vainult poolt 13, vastu ja erapooletud 0. 

Koosleku juhtimise võttis üle valitud esimees Antoon Van Rens 

 



 

2. Õpilasesinduse töö tutvustamine 

Õpilasesinduse esimees Diana Kutserova. ÕE esindab õpilaste huve. Plaan luua 
keskkonnagrupp, soov kaasata sinna viis inimest. Plaan korraldada ka mardi- ja kadripäeva. 
Õpilasesindusse kuulub 20 inimest, juhatusse kuulub 3 inimest. Esindatud on 7.-9. klassid. 
Liikmed valitakse vabatahtlike kandidaatide hulgast kandideerimisavalduse alusel. Murekohti 
või ettepanekuid hoolekogule ei ole, ootavad rohkem kaasamist.  

 

3. Haabneeme Kooli sisehindamise korrale arvamuse andmine 

Vivika Kupper: tegime sisehindamiskorda väikseid täiendusi, kajastasime seal ka arengukava 
valdkondi ning viisime need omavahel kooskõlla. Kas hoolekogul on ettepanekuid? 

Marju Aolaiu parandusettepanek: täpsustada sõnastust punktis 2. 

Otsustati ühehäälselt kinnitada Haabneeme Kooli sisehindamise kord. 

4. Matemaatika ja reaalainete õpetajate pädevus 

Jaan Vainult: Palun infot järelevalve kohta? 
Vivika Kupper: Haridus- ja teadusministeeriumi järelevalve saabub majja 10. novembril, 
teostaja on Ruth Elias. Järelevalve on seotud koolitusloa pikendamisega. Seoses Covid-19 
levikuga muutub planeeritud esmane järelevalve tegevus koolimajas. 

Õpetajate kvalifikatsiooni osas on mõningaid puudujääke, see on tingitud 2013. aastal 
toimunud seaduse muudatusest. Sellest alates on nõutud ainult magistrikraad või sellele 
vastav kvalifikatsioon. Soodustame õpetajatel taotlema minna õpetajakutse 7-taset. See annab 
kvalifikatsiooni kõikide ainete õpetamiseks. Plaanime koolis korraldada koolituse ja toetada 
õpetajaid e-portfoolio koostamisel. Teine mittevastavus on nendel noortel õpetajatel, kes ei 
ole veel lõpetanud magistriõpinguid. Kutse 7 annab võimaluse rohkemate ainete õpetamiseks. 
Konkurss tuleb korraldada kõikide tähtajaliste lepingute kohta.  

Lapsevanem- mitu kvalifitseeritud matemaatikaõpetajat meil on?  
Vivika Kupper: üks õpetaja vastab kvalifikatsioonile. Teised on kõik tähtajalise lepinguga. 
12.novembril saavad kokku Viimsi valla matemaatikaõpetajad, et saada selgust, mida 
oodatakse 9.klassi lõpetajalt. Mida peaks kindlasti teadma ja oskama gümnaasiumisse astuja. 
Teisipäeviti (alates 17.11.2020) hakkab toimuma ka matemaatika täiendkursus 9. klassidele. 

Lapsevanem- mida saaks teha selleks, et oleks võimalik rakendada matemaatikuid? 

Vivika Kupper- koolil on pidevalt avatud matemaatikaõpetaja konkurss, kuhu kandidaate pole 
laekunud. Pöördume ka lapsevanemate poole, et levitada infot meie kooli matemaatikaõpetaja 
otsingute kohta.. Detsembris läheb sünnituspuhkusele keemiaõpetaja, sellele ametikohale ei 
ole ühtegi kandidaati. Oleme teadlikud teema olulisusest ja arutlus- ning läbirääkimiskohad 
on olemas.  

Antoon Van Rens- kardetavalt tekitab tekkiv aruanne emotsioone, kuna kvalifikatsiooni 
puudus on vanemate jaoks teravalt päevakorras.  



Vivika Kupper- oleme jätkuvalt lootuses, et leiame kogemustega matemaatiku, kes saaks ka 
olla edaspidi mentor meie noortele õpetajatele.  

Lapsevanem- kas vallal on motiveerimiseks mingeid võimalusi? 

Marju Aolaid: väljatöötamisel on motivatsioonipakett Viimsi valla õpetajatele. 

Lapsevanem- ehk kaasata ka lapsevanemaid töögruppi, et mõelda välja, kuidas leida 
õpetajaid. 

Antoon Van Rens- õpetajate teemaga on tegeletud. Oleme käinud kohtumas Viimsi 
gümnaasiumiga, et saada infot sisseastumise kohta. Teema on endiselt päevakorral ja vajab 
lahendust. Kõik ettepanekud on oodatud. 
 

5. Küsimused-vastused 

 
Vivika Kupper: Eilse koroonahirmu juures saadeti 7. klassid distantsõppele kuni täpsustuste 
saabumiseni. Täna tuli teade, et saame homsest kooli tagasi lubada kõik õpilased.  
Antoon van Rens: Kas hoolekogu võiks võtta seisukoha, et iga kahtluse korral suunatakse 
klassid distantsõppele? Selguse saamisel saavad vajadusel järgmisel päeval kooli tagasi tulla. 
Terviseamet teeb lõpliku otsuse.  

Hoolekogu kinnitab ühehäälselt, et pigem ennetame ja saadame kahtluse korral koju. 
Vajadusel ajutiselt kuni terviseameti loa saamiseni, et võime jätkata.  
Antoon van Rens: Kommunikatsioon tuleks läbi mõelda- et kõik saaksid info. Samas oodati 
Terviseameti infot. Terviseametist tuleb info suhteliselt ruttu. Ei pea mitut päeva ootama, kuid 
tuleb arvestada Terviseameti ülekoormusega. 

Vivika Kupper: kogemus on olemas ka sellise õppega, kus õpetaja oli kodus ning õpilased 
viibisid klassitunnis. Õpetajatele oleme palve edastanud, et võimaluse korral hübriidõpet 
rakendada. IT-juht muretses juurde 15 veebikaamerat, kuna osades klassides oli raskendatud 
seadmete kasutamine. Siiski sõltub rakendamine õpetajate valmisolekust. Soovi korral 
koolitatakse ja jagatakse kogemusi kõikidele soovivatele õpetajatele.  

Riina Aasma: Miks ei ole Haabneeme Koolile loodud selliseid võimalusi kui Viimsi Koolile 
(digikooli projekt)?  
Marju Aolaid: see on Viimsi Koolis katsetusel olnud projekt ja kindlasti on see päevakorras 
ka teistele koolidele rakendada.  

Küsimus lapsevanemalt: milline seis on moodulitega? 
Marju Aolaid- võimla otsa on paigutatud moodulite boksid. Kohtume meeskonnaga 
iganädalaselt. Täna kinnitas ehitaja, et kõik on graafikus, 30.11 peavad lepingujärgselt 
moodulid valmis olema. Hetkel puudub vähim signaal selleks, et ei peaks jõudma. Koheselt 
algavad ka sisetööd. 
Antoon- kas põrand kajab? 
Maiu Plumer- ei oska veel ilma viimistluseta seda hinnata. 
Antoon Van Rens- palun seda jälgida. 
Marju- loodame, et novembri lõpus saame moodulid kasutusse anda. Võimla kaudu tuleb 
läbikäik. 



Küsimus lapsevanemalt: Mitu klassiruumi mahub moodulitesse? 

Vivika- moodulitesse tuleb 3 klassiruumi, 1 väikeklassi ruum ja 2 kehalise garderoobi. 
Väikeklass on mõeldud 3.e-klassile, teised klassid on mõeldud suurematele klassidele.  

Trimestri lõpp 

Vivika Kupper: 27.11 saavad õpilased selle õppeaasta esimesed tunnistused. Tähelepanek 
kodulugemise kohta: I ja II kooliastmes on kodulugemine tunnistusel kajastatud; III 
kooliastmes arvestatakse kodulugemist kirjanduse hindes. Kodulugemise hoolsuse hinne 
kajastub üldise hoolsushinde all.  

Vivika Kupper: mida teha MTÜ Haabneeme Kooli Fond arvele kogutud 555 euroga, mis oli 
mõeldud jõulinnaku loomiseks? 

Antoon Van Rens- Hoolekogu ettepanekul jääb kogutud 555 eurot MTÜ arvele.  

Kaasavasse eelarvesse läks kaks projekti- turnimisväljaku toetamine. Teine projekt on 
digipööre koolis, kus kõikidele 7. klassi õpilastele oleks soov soetada tahvelarvuti, et 
loovainetes saaks kasutada tahvelarvutit. Fondi oleks vaja tekitada projektide pingerida. Kui 
üks saab tehtud, siis võtaks järgmise 
Saab hääletada ka mõlema projekti poolt. Kokku on valda esitatud üle 80 projekti.   

Antoon van Rens: Kas saab jätkata vana traditsiooni, et kohtume siiski iga kord koos 
vanematekoguga? Sellega saab vähendada ehk vanemate rahutust ja teemad saab operatiivselt 
läbi arutada.  

Ettepanek lapsevanemalt – parem on hoolekogu koosolekut pidada ilma vanematekoguta. 
Tekkis eriarvamusi, vastus jäi lõpuni arutlemata. 

Antoon van Rens: Kas annab lahendada palgaküsimust Tallinna ja Viimsi õpetajate 
palgaerinevuste vahel?  

Marju Aolaid - eelarve on koostamisel. Palgaerinevus tekib ilmselt koormusest tulenevalt. 
Normkoormus Haabneeme Koolis on 21 kontakttundi. 

Antoon van Rens lubas erinevusi täpsustada ja saata info Marju Aolaiule. Eelmisel sügisel 
tegi Haabneeme Kooli ametiühing õpetajate motivatsioonipaketi ettepanekud, mis lubati 
samuti edastada Marjule. 

 

 

Antoon van Rens      Riin Peeters 

Koosoleku juhataja      Koosoleku protokollija 


