
Haabneeme Kooli hoolekogu koosolek 20. jaanuaril 2022 

PROTOKOLL 

Koosolek algas kell 18.30 

Kohal olid: Vivika Kupper (koolijuhi kt), Tiina Pukk (külaline), Riin Peeters (külaline), Marju 
Aolaid (vallavalitsuse esindaja), Elle-Riin Ulfsak (õpetajate esindaja), Helena Kuik-Juhansoo (5. 
klass, asendusliige), Maia Randver-Anupõld (7.A), Diana Kutšerova (vilistlane), Juta Rahkema-
Praks (4. klass), Antoon van Rens (9.D), Kairi Hermlin (2. klass), Heidy Sutt (3. klass), Kadi Parve 
(1. klass), Liisi Kangro (õpilasesindus), Ave Kang (6. klass), Lauri Hussar (VVK) 

Koosolekut juhatas: Antoon van Rens 

Protokollis: Juta Rahkema-Praks 

PÄEVAKORD: 
 
1. Jooksev ülevaade Haabneeme Kooli tegevustest, rõõmud/mured 
2. Kokkuvõte eelmise aasta investeeringutest 
3. Haabneeme Kooli investeeringud 2022. aastal 
4. Hindamisjuhendile arvamuse andmine 
5. Koolitoit 
6. Covid-19 olukorrast koolis. Skriining 
7. Jooksvad küsimused 

Jooksev ülevaade Haabneeme Kooli tegevustest, rõõmud/mured 

Vivika Kupper: ilmselt tänu kiirtestimisele on kool avatud. Rõõm, et õppetöö toimub, aga muret 
teeb, et ei saa pakkuda üritusi, mis teevad lastele rõõmu – ära on jäänud kontserdid, Playbox on 
veebis. Kooli sünnipäevakontsert küll toimub, aga õues.  

Antoon van Rens: lapsevanemad ei muretse, vaid pigem rõõmustavad, et kool käib. 

Arutleti selle üle, et varasematest distantsõppe perioodidest on senini jäänud õpilüngad ja vaimse 
tervise probleemid. 

Lauri Hussar: vallas tuleb luua psüühilise abi võimalused. 

Riin Peeters: vallaga on teatud kokkulepped juba olemas, plaanitakse tugiisikute ümarlauda. 

Juta Rahkema: mis seisus on üleskutse osaleda vaimse tervise esmaabi koolituses? 

Selle teemaga saab tutvuda lehel peaasi.ee. 

 



Kokkuvõte eelmise aasta investeeringutest 

Vivika Kupper tutvustas investeeringuid: suureks abiks on HEV-projekt, tänu millele on saanud 
hankida HEV-õpilasi toetavat mööblit ja varustust, nt ronimissein; see toetab ka tavaõpilasi. Lisaks 
on eelarveliste vahenditega täiendatud ka spordivarustust: 70 paari suuski, 60 paari saapaid, 
korvpallipostid õue; rööbaspuud; spordivahendid. 

Küsimus: kas neid suuski määritakse ka? 

Vastus: jah, neid määrib kehalise kasvatuse õpetaja Bert Tippi. 

Vivika Kupper mainib, et sellega seoses on vaja juurde suusahoidikuid, näiteks tugevast vineerist. 

Juta Rahkema: see oleks hea tööõpetuse tunni ülesanne. 

Vivika Kupper: tööõpetuse õpetaja Peeduga on sel teemal ka räägitud. Lisaks on paigaldatud 
WCde lähedusse uued kaamerad. Tänu kaasavale eelarvele (mis ei ole kooli investeering) saime 
jõulinnaku; oleme täiendanud õppevahendeid; neile on oma õppevahendite ruum ja loodud on 
õppevahendite broneerimise süsteem. Oleme täiendanud õppekirjandust ja plaanime välja 
vahetada õpikuid.  

Haabneeme Kooli investeeringud 2022. aastal 

Antoon van Rens: tänu Marjule on ka Viimsi õpetajatesse investeeritud – Viimsi õpetajate palka 
tõsteti. Samuti on väljatöötamisel motivatsioonisüsteem, mis töötasu veelgi suurendaks. 

Marju Aolaid: eelmise aasta lõpus saime õpetajaid ka premeerida. 

Antoon van Rens: see, et Viimsis on õpetaja palk suurem kui Tallinnas, on hea värbamisargument. 

Maia Randver-Anupõld: värbamiskutsed tasub panna ka Facebooki. 

Investeeringute päevakorrapunktis tutvustas Vivika Kupper investeeringuid uueks aastaks: 
vahetatakse välja söökla mööbel, et see oleks mugavamalt hooldatav ja et hügieenilisuse huvides 
saaks seda koristamise ajaks paremini tõsta. Mööbli tarneaeg on 2-3 kuud. 

Uuendatakse jätkuvalt õppevahendeid, ka õpetajate arvuteid, mõeldes põimõppe peale. 
Vahetatakse välja õpetajate toolid ja muud töövahendid, plaanitakse luua aineklassid. Uuendatakse 
võimla valgustust. 

 

 

 

 



 

Hindamisjuhendile arvamuse andmine 

Anti arvamus hindamisjuhendi punktidele: 

 8.4.4. ja 4.2.3.2 muudatus: enne oli hindamisjuhendis kirjas, et 2. ja 3. kooliastmes järeltöö hinnet 
alandatakse 10%. Ettepanek muuta seda punkti järgevalt: Järeltöö puhul on õpetajal õigus muuta 
hindamisskaalat 5-10%.  

4.3.1 muudatus: Õpilasele antakse järeltöö sooritamiseks aega 10 õppepäeva alates töö tulemuse 
teavitamisest. Varasemalt oli hindamisjuhendis kirjas, et „töö kättesaamisest“.  

Hoolekogu kiitis heaks mõlemad muudatusettepanekud. Esimese muudatusettepaneku poolt oli 12 
hoolekogu liiget ja vastu 1 liige. Hääletusel anti üks vastuhääl põhjendusega, et kui õpetajal on 
“õigus” otsustada, siis tuleb paraku arvestada, et tal on omad lemmikud ja need, kellelt oodatakse 
rohkem. 

Teine ettepanek, et järeltöö sooritatakse 10 päeva jooksul alates töö tulemusest teavitamisest, 
kiideti heaks ühehäälselt. 

Lauri Hussar: see on hea, sest annab õpetajale võimaluse teha oma tööd ning kaaluda ja otsustada 
hindamise üle. 

Seepeale tekkis arutelu ja paluti juhtkonnal õpetajatega rääkida, et hindamine oleks ühetaoline, ja 
õpetajad omakorda paluvad arvestada, et juttu on järeltööst ehk õigeks ajaks on jäetud õppimata 
ja tehakse sama tööd teist-kolmandat korda. On täiesti olemas nö saripuudujad, kes kontrolltöö 
tegemise ajal puuduvad ja kellele pildistatakse kontrolltöö ülesanded üles. 

Juta Rahkema küsis, kas see tähendab 10 õppe- või 10 kalendripäeva – see tähendab 10 
õppepäeva. 

Maia Randver-Anupõld küsis, kas erandjuhtumid on ka kirjas – jah, teises punktis. 

Koolitoit 

Toitlustamise päevakorrapunkti kohta ütles Vivika Kupper, et koolitoidu teemaga tegeldakse 
kogu vallas, kõik osalised on omavahel kohtunud ja korraldanud ümarlaudu; toitu maitstakse ja 
toitlustajat teavitatakse. Sööklasse on toidu täiendavaks maitsestamiseks välja pandud sool ja pipar 
ning ka muudes aspektides on toidu kvaliteet paranenud.  

Covid-19 olukorrast koolis. Skriining 

COVIDi asjus kehtib uus korraldus, et COVIDisse nakatunud teevad positiivse testitulemuse 
saamisele järgneval 5. päeval kiirtesti.  



Juta Rahkema juhtis tähelepanu juhtumile, kui 3. klassi lapsevanem ei teavitanud klassi oma 
lapse nakatumisest, mistõttu sai klass nakkusohtlikuna veel 2 päeva koolis käia (ja ka nakatunuid 
tuli juurde). 

Lapsevanemaid teavitatakse veel ja rõhutatakse, et tuleb arvestada nakkusohtlikkust, samuti tasub 
rõhutada, et kool järgib riigi juhiseid, paljud teemad ei ole kooli otsustada. Täpsustamiseks tasub 
ühendust võtta Terviseametiga. Kool peab järgima etteantud määruseid.  

Jooksvad küsimused 

Päevakorraväliselt tuli jooksva küsimusena arutusele õpilünkade kaotamise süsteem. 9. klassidel 
on matemaatika ja eesti keele lisatunnid, järgmisest nädalast tulevad ka loodusained ja füüsika, 
mis aitavad kaasa sisseastumiskatsetele ja 9. klassi lõpetamiseks valmistumisele. 

Nooremates klassides on eesti keele ja matemaatika lisatunnid ning andekate toetamine samal ajal, 
kui teised tegelevad õpilünkadega. 

Riik annab ka järgmisel aastal õpilünkade kaotamiseks lisaraha, aga siin on omad kitsaskohad ja 
vastuolud – tore, et antakse raha ja et õpitoetusega saab jätkata, aga teisalt tuleb need tunnid 
kuidagi päevaplaani ära mahutada. 

Toetatakse ka 3. kooliastme andekaid, kellega näiteks valmistutakse loodusainete olümpiaadideks. 

Loodame koostööd Artiumiga, sest õpilünkade kaotamise ruume on raske leida. 

Maia Randver-Anupõld soovitab kõik kooli toetustegevuste tutvustused panna laiemaks 
teavitamiseks ka Instagrami ja Facebooki. 

Vivika Kupper mainis, et kooli kommunikatsioonijuht kirjutab Viimsi Teatajasse kooli kohta 
artikleid. 

Avaldati arvamust, et sama inimene võiks ka Facebooki-postitusi teha. 

Vivika Kupper kirjeldas, et õpetajate koormus on viiruse tõttu suurenenud ja et motivatsiooni 
hoidmiseks korraldatakse õpetajatele ühisüritusi ja väljasõite. 

Tiina Pukk lisas, et õpetajad põlevad ka seetõttu läbi, et teevad oma tööd südamega. Meie kooli 
üle tulnud lapsed ühest küljest tunnistavad, et on pidanud õppima hakkama, aga samas ka ütlevad, 
et tunnevad rohkem toetust kui eelmistes koolides. See näitab, et õpetaja võtab oma tööd 
südamega. 

Koosolek lõppes 19.45. 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 21.04.2022 kell 18.00. 


