
Haabneeme Kooli hoolekogu koosolek 21. aprillil 2022 

PROTOKOLL 

Koosolek algas kell 18.05 

Kohal olid: Vivika Kupper (koolijuhi kt), Riin Peeters, Lilian Jõesaar, Tiina Pukk, Ave Kang (6.D), Jelena 

Viidalepp (1.A), Marju Aolaid (vallavalitsuse esindaja), Diana Kutšerova (vilistlane), Liisa Kangro 

(õpilasesindus), Elle-Riin Ulfsak (õpetajate esindaja), Juta Rahkema-Praks (4.C), Antoon van Rens (9.D), 

Zoomi kaudu osalesid Heidy Sutt (3.B), Maia Randver-Anupõld (7.A), Merle Nestra (5.A), Kristiina Kägu 

(8.B) 

Koosolekut juhatas: Antoon van Rens 

Protokollis: Juta Rahkema-Praks 

Päevakord: 

1. Jooksev ülevaade Haabneeme Kooli tegevustest, rõõmud/mured, personaliküsimused, üritused, 

lõpetamised. 

2. Ukrainlased Haabneeme Koolis. 

3. Haabneeme Kooli osalemine PISA testis. 

4. HTM-i järelevalve hetkeseis seoses õpetajate kvalifikatsiooniga.  

5. Haabneeme Kooli osalemine õpetajate töö- ja palgakorralduse projektis. 

6. Jooksvad küsimused 

1. Jooksev ülevaade Haabneeme Kooli tegevustest  

Vivika Kupper andis ülevaate kooli tegevustest – käsil on ühendkatsete korraldamine; kool andis 

nõusoleku osaleda PISA testides; muidu toimub õppetegevus tavapäraselt, enne vaheaega antakse 

hinnetelehed õpilastele, kellel on mõnes aines puudulikke hindeid.  

Rõõmu valmistab see, et toimub palju spordivõistlusi ja meie sportlased on edukad, ka olümpiaadidel 

osaletakse ja ajaloo olümpiaadil pääseti riiklikku vooru. 

Muret valmistab see, et mitu õpilast ei täida koolikohustust – pärast distantsõpet ei tulnud enam kooli 

tagasi. Kaasatud on ka lastekaitse spetsialistid. 

Plaanis on katkiste akende ja võimla valgustite vahetus. Tellitud on söökla mööbel ja saabuvad õpetajate 

toolid. 

Koolil on üleval 2 aktiivset töökuulutust: matemaatika- ja väikeklassiõpetajale. Sügisest asub poole 

kohaga tööle vene keele õpetaja. 

Esitati küsimus koolijuhi haridustee kohta: sellega on hästi, kohe tuleb eelkaitsmine, töö on valmis.  

Üritusi on sel tegusal kevadel palju: 



• 14. mail jalgrattaorienteerumine (13. juuni koolipäeva asemel) 

• 23. mail direktori vastuvõtt headele õpilastele 

• 24. mail lõpukell 9. klassidele 

• 25. mail 7. klasside üleminekueksam – loodusõpetus 

• 30. mail spordipäev ja kevadkontsert, aga ka 9. klasside eesti keele eksam 

• 6. juunil matemaatikaeksam 

• 6.-8. juunil õuesõppepäevad 

• 5.-8. juunil on spordiklassid laagris 

• 10. juunil on kool läbi 

• 14.-15. juunil on 9. klasside valikaineeksam 

Haridus- ja Teadusministeeriumist teatati, et eksamitulemused ja lõpetamine ei ole omavahel seotud. 

Varasematel aastatel on seetõttu olnud juhtumeid, kus eksamil pandi ainult pealkiri ja midagi muud ei 

tehtud, aga Viimsi Gümnaasiumi direktor palus rõhutada, et eksamitulemused on väga tähtsad. 

Tekkis arutelu: Viimsi Gümnaasium palus eksamitulemuste protsendid võimalikult ruttu tunnistusele 

panna, et neid saaks arvesse võtta. 

2. Ukrainlased Haabneeme koolis  

Haabneeme koolis käib kolm ukrainlast – üks kolmandas, kaks kuuendas klassis. 

Kollektiiv on hästi kohanenud, koolivormipakkuja andis 3. klassi lapsele tasuta koolivormi.  

Õpilased on tublid; suuremad oskavad teatud määral vene ja inglise keelt, aga samas soovitatakse 

rääkida võimalikult palju eesti keeles. Ajalootunnis said suuremad teha plakati oma riigist ja oma keeles. 

Tekkis arutelu: Tiina Puki sõnul õpivad ukraina lapsed topelt – pärast kooli õpitakse interneti vahendusel 

Ukraina koolis. 

Vivika Kupper mainis, et otsitakse ka elukohti (suuremad Ukraina lapsed käivad kooli Tallinki laevalt), 

aga samas ei ole teada, milline on olukord pärast suvevaheaega – kas lapsed peavad veel siin koolis 

käima jne. 

Marju Aolaid andis ülevaate, et Viimsis on 27 ukrainlasest koolilast ja 19 lasteaialast. Otsustame 

kooliaasta lõpul, kuidas edasi minna. 

Tekkis arutelu ukrainlaste elukohtade üle – kes sai tuttava juurde, kes olid alguses hotellis Lavendel ja 

siis viidi laeva üle. 

3. Haabneeme kooli osalemine PISA testis 

Lilian Jõesaar: PISA testis osaleb Haabneeme Kool esimest korda. See on rahvusvaheline haridusuuring, 

mida tehakse iga kolme aasta tagant. Põhialad on matemaatika, funktsionaalne lugemine ja 

loodusteadused, nüüd ka loov mõtlemine. Eelmisel korral oli Eesti kõigis ainetes esirinnas. Sel korral 



uuritakse matemaatika rakendamist igapäevaellu ehk et suurem rõhk on matemaatikal. Meie koolist 

kuulub valimisse 52 õpilast. Valimisse kuuluvad ka HEV-õpilased, nagu tasemetöö puhul. Test tehakse 

arvutis ja arvuti kontrollib. 

4. Järelevalve 

Vivika Kupper: märtsis oli viimane pingutus, 2 viimast ettekirjutust: direktori haridus ja personali 

piisavus. Kui piisavusega on kõik korras, saame tähtajatu koolitusloa, kui ei ole korras, siis tähtajalise, 3-

aastase loa. 

Kui kõik õppivad õpetajad saavad õppe lõpetatud ja 4 õpetajat saavad 7. taseme saavutatud, siis oleks I 

kooliastmes üle 88% kvalifitseeritud õpetajaid, II kooliastmes üle 89% ja III kooliastmes üle 77%, 

kusjuures piisavuse üle otsustab HTM, lävendit ei ole. Sügiseks võiks keskmine olla 85,2%. 

Antoon van Rens: kas noorte õpetajate mentorlus sai läbi? 

Vivika Kupper: ei, see kestab edasi, 1. aastal on noorel õpetajal alati mentor ja vajadusel ka 2. aastal, 

mis on kõige kriitilisem aasta, eriti neil, kes teevad samal ajal magistritööd. Mentor aitab vältida 

läbipõlemist. 

5. Haabneeme Kooli osalemine õpetajate töö- ja palgakorralduse projektis 

Marju Aolaid: osaleme koos 7 omavalitsusega töötasu ja palgakorralduse väljatöötamise projektis, kuhu 

on kaasatud ka huvikoolid. Töörühm on mitmekesine – volikogu esindaja, jurist, personalijuht, koolide ja 

huvikoolide juhid. Eesmärk on õnnelik õpetaja Viimsi vallas. 

6. Jooksvad küsimused 

Arutusel oli mitmekesisuse kokkulepe, turvalisus – näiteks akendesse tulistamise juhtumi puhul leiti 

kuulid ja edasi tegeleb kriminaaluurimine, juurde on pandud kaameraid ning pimedaid nurki ei peaks 

enam olema (sellega seoses lakkas ka seinte sodimine); plaanis on osaleda evakuatsiooniõppustel; 

probleemiks on mokatubakas ja e-sigaret; sügisel võetakse kaks 1. klassi ja 48 õpilast, aga soovi avaldas 

77. 

Koosolek lõppes 19.10 


