
HAABNEEME KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1 

Viimsi                             6.oktoober 2021 

Aeg: Algus kell 18.00, lõpp kell 20.00 

Koht: Haabneeme Kool 

Juhatas: Antoon van Rens 
Protokollis: Juta Rahkema-Praks, Maia Randver-Anupõld  
Kutsutud: Vivika Kupper (koolijuhi kt),   
Osalejad: Marju Aolaid (vallavalitsuse esindaja), Elle-Riin Ulfsak (õpetajate esindaja), Leho Nõlvak 
(6.D), Kristiina Kägu (8.B), Maia Randver-Anupõld (7.A), Diana Kutšerova (vilistlane), Merle Nestra 
(5.A), Juta Rahkema-Praks (4.C), Antoon van Rens (9.D), Kairi Hermlin (2.A), Heidy Sutt (3.B) 
Külalised: Lilian Jõesaar (õppejuht), Tiina Pukk (õppejuht), Riin Peeters (HEV- kooridnaator), Maiu 
Plumer (vallavalitsuse esindaja asenduslige) 
Puudusid: Liisi Kangro (ÕE esindaja), Martin Reim (toetava organisatsiooni esindaja), 1. klasside 
esindaja ja valla volikogu esindaja. 
 
Päevakord:  

1. Hoolekogu koosolekul osalejate lühitutvustus 
2. Uue hoolekogu koosseisu kinnitamine ja esimehe ja aseesimehe valimine 
3. Jooksev ülevaade Haabneeme Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused 
4. Klasside täituvise piirnormide suurendamine 
5. Haabneeme Kooli 2021. aasta eelarve eelnõust ja investeeringutest 
6. Haabneeme Kooli arenguvestluse korrale arvamuse andmine 
7. Küsimused, vastused 
 

1. Hoolekogu koosolekul osalejate lühitutvustus  

Toimus uue hoolekogu koosseisu lühike tutvustamisring.  

Antoon van Rens tutvustab, kus leida kooli hoolekogu ülesandeid käsitlev määrus – see on olemas 
ka kooli kodulehel. 

Antoon van Rens tutvustab eelmise aasta hoolekogu aruannet – see on saadetud Stuudiumisse. 

Direktori kt selgitab, et hoolekogu liikmete nimed on valda kinnitamiseks saadetud ning 
hoolekogu koosseis kinnitatakse üheks aastaks.  

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 



2. Uue hoolekogu koosseisu kinnitamine ja esimehe ja aseesimehe valimine 

Hoolekogu esimees selgitas, et seoses hoolekogu uue koosseisu kinnitamisega tema kui 
hoolekogu esimehe ja hoolekogu aseesimehe volitused on ametlikult lõppenud ning tuleks 
koosoleku alustuseks valida uuesti Haabneeme Kooli hoolekogule esimees ja aseesimees. 
Hoolekogu liikmed tegid ettepanekud, et senini hoolekogu esimees võiks jätkata hoolekogu 
esimehena ja teisi kandidaate üles ei seatud.  

Hoolekogu liikmed ühehääleselt otsustasid:  

-Valida Haabneeme Kooli hoolekogu esimeheks taas Antoon van Rens.  

- Valida Haabneeme Kooli hoolekogu aseesimeheks Maia Randver-Anupõld 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

3.  Jooksev ülevaade Haabneeme Kooli tegevustest, rõõmud/mured, 
personaliküsimused 

Õpetajate päev: Direktori kt räägib toimunud õpetajate päevast, mis läks hästi. IX klass sai anda 
3 tundi. Rõõmu teevad toredad kolleegid. 

… 

Sellel hetkel liitus koosolekuga Kristiina Kägu, kes tegi ettepaneku kaaluda võimalust valida 
esimeheks keegi teine, sest kuna eelmine vallavalitsus meie kooli eelmise direktoriga seoses 
tekkinud konflikti tõttu lahkus, peaks nüüd lahkuma ka vanemate esindaja, ja avaldas arvamust, 
et siis paranevad ka suhted vallavalitsusega. Ta esitas argumente ja soovitusi, kuidas muuta 
hoolekogu töö tõhusamaks, näiteks moodustada hoolekogu liikmetest töörühmad, kes tegeleksid 
hoolekogu ülesannetega – näiteks dokumentidega tegelev töörühm (siin avaldas ta arvamust, et 
hoolekogu ei tööta dokumentidega sisuliselt), uute õpetajate värbamisel abistav töörühm jne. 
Seda otsustati kaaluda. Samuti tegi ta ettepaneku luua õpetajate tunnustamise sihtfond. 

Tekkis arutelu selle üle, kuidas dokumentidega tegeletakse. Hoolekogu teised liikmed kinnitasid, 
et loevad esitatud dokumendid alati läbi ja teevad nende kohta ettepanekuid. 

Direktori kt andis ülevaate, et eelmisel aastal oli hoolekogul oluline ülesanne tegeleda 
dokumentatsiooniga, kuna koolis toimus plaaniline järelevalve ja dokumente oli vaja luua ning 
kaasajastada.  Saime eelmisel nädalal teate, et kooli õppekava vastab nüüd nõuetele ja 
haridusministeeriumi eksperdi Ruth Eliase hinnangul on kõik puudused kõrvaldatud.  Nüüd on 
vaja veel tegeleda õpetajate kvalifikatsiooniga. 



Antoon van Rens vastas arutelule, et vallavalitsuse haridusametiga on koostöö hea ja tulemustele 
orienteeritud. 

Direktori kt mainis samuti, et koostöö järelevalve ja vallavalitsusega on olnud väga hea. Seejärel 
jätkas ta kooliaasta sündmuste tutvustamisega: sel aastal on kool kaasatud 7. klasside tasemetöö 
valimisse. Tasemetöö toimub reedel, 8. oktoobril. Kaardistati õpilüngad. IX klassile korraldatakse 
eesti keele ja matemaatika lisatunnid, VII-VIII klassidele loodusainetes ja matemaatikas, ka 
võimekatele mõeldes, II kooliastmes eesti keel muukeelsetele õpilastele, V-VI klassidele 
matemaatika ja II-III klassidele õpioskuste täiendamine. 

… 

Huviringid: Oktoobris alustasid tööd ka huviringid. 

TikToki mängud: muret põhjustavad TikToki „mängud“ – WC-tarvete lõhkujad on teada, aga 
tegijad nõuavad, et kool tõendaks nende süüd, ning politseile on tehtud avaldus. 

Samuti on vandaalitsetud kooli ümbruses, kui 28. septembri õhtul on ümber lükatud lillepotte, 
löödud lömmi postkast ja lõhuti 5 valvekaamerat. Ka selle sündmuse kohta on politseile tehtud 
avaldus 

Küsimus: kas kaamerad saaks turvalisemalt paigaldada? 

Vastus: ei saa, sest lõhkujad ronisid mööda seina katvat puitsõrestikku. 

Direktori kt jätkas, et WCs vandaalitsetakse ka muul viisil, ja ütleb, et on arutatud lisakaamerate 
paigaldamist, nii et need asuksid WC uste suhtes parema nurga all. Piiranguks on see, et kui klassi 
uks on lahti, varjab see vaatevälja.  

Kõigi 6.-9. klassidega on nendel teemadel räägitud. 

Õpetajate esindaja mainis, et see TikToki “mäng” on kuude kaupa ära jaotatud – septembris tuleb 
varastada koolist asju, oktoobris lüüa õpetajat jne. 

Direktori kt ütles, et õpetajatel soovitatakse oma isiklikud asjad ka õpetajate tuppa tulles kaasa 
võtta. Varem julgeti need jätta klassi. Samuti tuleb teha õpilastele märkusi riietuse kohta. III 
kooliastmel on nagunii lubatud vabam riietus, mis peab olema ühevärviline ja viisakas, aga siiski 
tullakse ka paljastavas riietuses 

Koolivorm ja akadeemiline riietus: Vilistlane juhtis tähelepanu, et kuna tänapäeva noorte arvates 
ei ole sellist nähtust nagu “paljastav riietus”, siis tuleks selle kohta tuua konkreetseid näiteid. 

Antoon van Rens küsis, kas võib-olla peaks riietuse vabaks laskma. Direktori kt vastas, et ei või. 



Tekkis arutelu, kuidas neid näiteid tuua – koomiksina, millegagi, mis noortele meeldib. 

Õpetajate puudus: Tiina Pukk juhtis tähelepanu õpetajate puuduse probleemile. 

Kristiina Kägu oli nõus selle probleemiga tegelema hakkama. Tema arvates on probleem selles, 
et näiteks füüsika- ja matemaatika õpetaja kandidaadiks ei paku end keegi, õpetajaid tuleb otsida 
isiklike kontaktide kaudu. 

Arutati erinevaid tööpakkumiste avaldamise võimalusi: CV Keskus, Edumus.  

Kristiina Kägu soovitas luua tasandusfondi, millest maksta tulevasele õpetajale üleminekuajal, et 
ta saaks eelmises kohas lepingu lõpetada. 

Direktori kt teatas, et inglise keele asendusõpetaja on leitud. 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

4. Klasside täituvuse piirnormide suurendamine 

Erandkorras oli hoolekogu nõus suurendama 2021/2022 õppeaastaks järgmiste klasside 
õpilaste arvu: 

 4.a klass  25 õpilast 
 5.a klass 26 õpilast 
 5.b klass 26 õpilast 
 6.b klass 25 õpilast 
 7.a klass 25 õpilast 
 8.b klass 25 õpilast 

Hoolekogu annab nõusoleku haridusasutuse pidajale kehtestada  eelpool nimetatud klasside 
täituvuse ülemiseks piirnormiks kuni 26 õpilast 

5. Haabneeme Kooli 2021. aasta eelarve eelnõust ja investeeringutest 

Valda on esitatud 2022. aasta eelarve eelnõu. Plaanitakse õpetajatele 7,3% palgatõusu, nagu riik 
on palgatõusuks lubanud. 

Direktori kt tutvustas vallavalitsusele esitatud eelarve eelnõud.  

Eelarvesse on planeeritud kooli hoovi kell ja kooli silt. Siin võiks teha koostööd kunstikooliga 
kavandi välja mõtlemisel. Välja plaanitakse vahetada söökla mööbel, kuna praegused teevad 
liigselt müra, õpetajate töötoolid ja osaliselt ka õpetajate tööarvutid, kuna need on vanad ja 
katkised. Motivatsioonipaketiks plaanitakse õpetajatele spordihüvitist ja tervisekontrolli.  



Küsimus: mida võiksid IX klassid teha lõpukingituseks? 

Direktori kt: Koolil ei ole kõnepulti. 

Võtta edastatud informatsioon teadmiseks. 

 

6. Haabneeme Kooli arenguvestluse korrale arvamuse andmine 

Direktori kt. tegi ettepaneku muuta „Arenguvestluste korra“ sõnastust, mis tehtud HTM-i 
järelevalve ametniku soovitusel. Seni nägi kord ette, et arenguvestluste korda tuleb „iga 
õppeaasta algul“ üle vaadata või muuta. Nüüd asendatakse see sõnastus, et arenguvestluste 
korda „muudetakse vastavalt vajadusel “.  

Hoolekogu oli selle ettepanekuga nõus. 

7. Küsimused 

Maia Randver-Anupõld küsimus hübriidõppe kohta. Kas kool ja õpetajad on nõus ja valmis 
lülitama õpilasi online tundidesse, kes on sunnitud haiguse (nohu, köha, kurguvalu jms. ) tõttu 
koju jääma. Õpilastele jätta võimalus kuulata ja teha oma märkmeid. Õpetaja ei pea temaga 
samal ajal eraldi tegelema kuna fookus hajub klassis olevate õpilastelt. Näiteks tõi Viimsi 
Gümnaasiumi, kus iga tunni juures on link õpilaste jaoks, kes ei saa tunnis osaleda haiguse tõttu, 
kuid kes saavad online´s tundi kuulata.  

Direktori kt. vastas, et see võimalus on olemas, kuid õpilane peab õpetajaga ise ühendust võtma 
ja soovi avaldama. Seda muidugi mõistliku 1 päevase ette teatamisega. Õpetaja ei saa alati lugeda 
oma Stuudiumi teateid vahetult enne tundi, kui peavad tundideks ette valmistama.  

Samuti võib juhtuda, et kõik õpetajad ei saa tundi lülitada põhjusel, et igas klassis ei ole vastavaid 
tehnilisi vahendeid ja võimalusi. Tehniliste võimaluste loomisega tegeletakse. 

 

Muid küsimusi ei olnud ning hoolekogu esimees lõpetas koosoleku. 

 

 /digiallkiri/  

 Hoolekogu esimees  

Antoon van Rens 


