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Vääna

8. aprill 2021

Koosoleku juhataja: Julika Leppik
Koosoleku sekretär: Moonika Tanila
Koosolekust osa võtnud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed:
Julika Leppik
Kadri Karja
Riin Liht
Anne Änilane
Andres Voolar
Rait Kondor
Mait Iljas
Peeter Lind
Meeli Poola
Heli Rannik
Moonika Tanila
Külalistena kutsutud:
Tiina Savisaar- VMK õppejuht
Krista Teearu- VMK infojuht/huvijuht
Kristi Villand- Haridus ja kultuuriosakonna juhataja.
Kinnitatud päevakord:
1. VMK eelarve 2021 – Heli Rannik (10 min)
2. Õppejuhi VMK 2020/21 üldtööplaani suurimad väljakutsed ja töövõidud
+ õppejuhi vastutusala küsimustele vastamine – Tiina Savisaar (45min)
3. Infojuhi VMK 2020/21 üldtööplaani suurimad väljakutsed ja töövõidud +
infojuhi (huvijuhi) vastutusala küsimustele vastamine - Krista Teearu (10
min)
4. VMK uue arengukava väljatöötamise ajagraafiku ja seotud tegevuste
kokku leppimine (10min).
Koosolekul sõna võtnud isikute nimed, ettepanekud ja vastu võetud otsused.
1. Heli Rannik andis tabelitena ülevaate 2021 aasta kinnitatud eelarvest.
Broneeritud on transpordi ja üritustega seotud rahad. Eelarvesse on lisatud ka
Tõllakuuri renoveerimisega seotud rahastamine, mis on olnud ka eelnevates
aastates eelarves sees.
2.Lõpetatud 2020/2021 aasta tegevustena tõi Heli Rannik välja:
• VMK töötajate tervisekontroll.
• Kööki paigaldati uus pliit.

•

•
•
•
•

Omavahendeid teeniti 2020 aasta 3120 eurot, millest osteti 2021
aasta lõpetavatele lastele kingitusena VMK hõbedast rinnamärgid, mis
jääb traditsiooniliseks kingituseks lõpetajatele ja töötajate
jõulukingitused.
2021 omavahendite eelarvest on plaanis Tõllakuuri elektrikilbi välja
ehitamine.
Sügisel sõlmiti teenuse pakkujaga e-Kool AS Eduten Playground
kasutusleping (3 klass).
Rahandusministeeriumi pilootprojekt rahatarkus (2 ja 3 klass).
1.jaanuarist on sõlmitust Strantumiga haldus- ja hooldusleping.

3. VMK eesmärgid.
• Tervisekaitse ja turvalisus- kogu õppeaasta tavapärane õppetöö.
• Innovatsioon- 2018-2021 arengukava on täidetud ja alustatud on
2022- 2025 aasta koostamine.
• Õpikäsitus- Erasmus KA1 ja Erasmus KA2 projektide juhtimine.
• Tugiteenused- väikeklassi avamine.
• Kvaliteedijuhtimine- dokumentasioon
4. Taristu projektid
• Puutööklassi kahe töökohaline tööpingi tellimine on teostatud ja peagi
ka kohal.
• Soojaveeboileri vahetus.
• Ventilatsiooni puhastus
• Soklikorruse renoveerimine, tähtaeg detsembris.
• Peahoone, pelleti vastuvõtu torustiku ehitus.
5. Dokumentatsioon.
• Klassitunnistuse ja õpinguraamatu vorm.
• Kooli hädaolukorra plaan (tulekahju, covid-19)
• Märksõnad õppeprotsessi juhtimisel: individuaalne lähenemine,
õppetöö mõtestamine, õppedistsipliin, enesetõhusus, koostöine
õpetamine. Sisend pärineb INNOVE rahuloluküsitluse tulemusest.
Leitav kooli leheküljel.
• Uued juhenddokumendid:
- Töökorralduse reeglid.
- Personali värbamise, valiku ning tööle asumise põhimõtted.
- Dokumendihalduse kord.
- Töötajate, lapsevanemate ja koostööpartnerite tunnustamise
kord.
Riin Liht tõstatas küsimuse kas Eduten Playgrund projektis on võimalik kõikidel
klassidel osaleda või on see klassipõhiselt? Kui mitmele klassile saab seda
taotleda, kas kuni 12 klassi?

Heli Rannik vastas, et litsents on Põhikoolile ja klassipõhised ning õpilaste arvust
lähtudes, hetkel on litsents kahe klassi peale. Sellel õppeaastal saab litsentsi
kasutada kolmas klass. Kui eelarvesse panna, siis järgmisel aastal saab osaleda
kolmas ja neljas klass. See sõltub eelarve läbirääkimistest.
Julika Leppik küsis, kas eelarvesse on planeeritud vahendid jooksuradadeks ja
mis summas ning kas sellega juba tegeletakse?
Heli Rannik vastas, et 80 000 eurot on planeeritud jooksurajaks ja 120 000 eurot
on Tõllakuuri eelarve. Sellega tegeleb Harku vallavalitsuse arendus osakond,
tavaliselt teavitatakse kui algavad ehitustööd.
Rait Kondor tõstatas küsimuse, kas juhul kui eelarves olevat 80 000 eurot 2021
aastal ära ei kasutata, kas siis see raha jääb alles ja seda saab kasutada 2022
aastal jooksuraja rajamiseks?
Heli Rannik vastas, et üldjuhul on need rahad edasi liikunud järgmisesse
aastasse.
Julika Leppik jätkas küsimusega, kuidas saaks vältida olukordi kus eelarvel
olevaid asju unustatakse teostada?
Kristi Villand vastas, et spordirajatised on Harku vallal prioriteet.
Riin Liht jätkas küsimusega, miks on Eduten Playground valikus just kolmas ja
neljas klass?
Heli Rannik vastas, et õpetaja Leena oli valmis piloodina platvormi katsetama.
Augusti kuus annab õpetaja Leena tagasiside ja siis õpetajad otsutavad kas
soovivad platvormi kasutada.
Tiina Savisaar täiendas, et platvorm oli algselt inglise keelne.
Julika Leppik küsis, kas koolil on eelarvelisi vahendeid, et õpetajad saaksid valida
endale sobiva platvormi? Näiteks milline on 10monkeys versus Eduten
eelarveline ja sisuline pool?
Heli Rannik vastas, et iga õpetaja saab kasutada talle sobivat platvormi ja õpetaja
Anne täiendas, et 10monkeys osutus liiga lihtsaks.
Heli Rannik andis ülevaate erinevate platvormide tutvustamisest õpetajatele ja
kuidas õpetajad ise vahetavad omavahel infot.
Otsustati: Võtta info teadmiseks ning teha iga sügis info päev õpetajatele
erinevaid platvormide tutvustamiseks.
6. Infojuht andis ülevaate oma tegevuse vastutusalast. Milleks on:
• VMK distantsõppe korraldus.
• Kooli arvutite ja lisatehnika vahendamise ja korrashoiuga.
• Igapäevane arvutite logistika (väljastamine/tagastamine).
• Tehniline tugi peredele, õpetajale.
• Google classroom õpetamine õpetajatele
• Google meet lisavõimaluste leidmine töö parendamiseks
• Õpetajate tigipädevuse arengu toetamine ja monitooring.
• Koostöö HARNOga.- veebikoolitused, seminarid, konsuldatsioonid.

•

Lisatehnika leidmine ja ühendamisega klassiruumides. Näiteks suuremate
kuvarite otsimine.
• Koostöö Harku valla IT -osakonnaga.
• Sotsiaalmeedia, koduleht- informatsiooni jagamine.
Julika Leppik esitas küsimuse Kristi Villandile, et milline on valla lisaeelarve
valmisolek distantsõppe digilahenduste toetamiseks?
Infojuht Krista Teearu vastas, et Harku valla IT osakond on VMK koostööpartner
ning valla vastuseks oli, et ei ole võimalik nii kergesti raha välja anda ja
kõigepealt tuleb üle vaadata omad vahendid ja siis võtab aega.
Kristi Villandi sõnul on üheks võimaluseks lisaks IT osakonnale pöörduda ka
otse Haridus- ja kultuuriosakonda, et ka nemad teaks vajadusest ja saaks
õppetöö paremaks korraldamiseks oma kinnitava jah sõna öelda. Distantsõppe
paremaks korraldamiseks on riik eraldamas raha ja seda tuleks ühiskonna
tasandil arutada.
Rait Kondor lisas tähelepaneku, et kui koolile midagi tellima hakata võiks üle
vaadata ka muud vajalikud digivahendid ja tellida siis juba kõik koos. Näiteks
lisaks ekraanile ka klaviatuur.
Riin Liht pööras tähelepanu kooli interneti ühenduse halvale levi kvaliteedile ja
tegi ettepaneku paigaldada rohkem wi-fi laiendajaid.
Krista Teearu vastas, et valla IT osakonnaga on sellest räägitud ja see võtab aega.
Heli Rannik lisas, et õpetajatel probleemi ei ole, pigem õpilastel. Õpetajatel on
probleem pigem väikestes ekraanides. Kool tegeleb IT teemaga jooksvalt kogu
aeg.
Krista Teearu jätkas, et hetkel on omadest vahendistest olukord lahendatud.
Eelarved pannakse paika hästi vara ja sealt lisavõimalust lisarahaks on väga
raske saada. Kui nüüd õpetajad ütlevad, et neile ei piisa nendest vahenditest, siis
läheb vajadus uuesti arutlemisele.
Heli Rannik lisas, et Harku vald korraldab suurhankeid ja neid ei tehta igal nädal
ning seetõttu hetkel ekraanide teema tuli koolil endal lahendada.
Riin Liht esitas küsimuse Glassroomi ja Meet linkide kohta. Ühel hetkel
saadetakse igaks koosolekuks erinev link ja teinekord on püsilink ning info
linkide asukohtade kohta saadetakse erinevatesse kohtadesse.
Krista Teearu vastas, et osa õpetajaid kasutab igaks tunniks erinevat linki, aga
teadlikum õpetaja kasutab korduvalt ühte linki. Õpetajate tase on erinev.
Andres Voolar jätkas küsimusega, kas oleks võimalik nii teha, et link oleks alati
ühes kohas ja õpetajatele antud kindel juhis, et see oleks nii?
Krista Teearu vastas, et see peakski nii olema ja õpetajatega jäi kokkulepe, et
Stuudiumis on lapse jaoks kogu info olemas.
Julika Leppik palus png failid muuta pdf kuna ei ole kõikides brauserites
avatavad.
Krista Teearu vastas, et õpetajad teevad enda võimaluste järgi.
Rait Kondor tegi ettepaneku teha meiliaadress kuhu kõik lapsevanemad saaks
pöörduda IT alaste muredega, mida haldaks infojuht Krista Teearu.

Otsustati: IT alaste küsimuste korral, mis ei leia lahendust, pöörduda otse
Haridus ja kultuuri osakonna poole. Õpetajate koormuse vähendamiseks luuakse
meiliaadress, kuhu kirjutades saaksid lapsevanemad Krista Teearult IT alast tuge
ja probleemide lahendamist. Näiteks IT@vaanakool.edu.e
7. HK liikmete küsimused ja vastused
Millised probleemid on 2020/2021 aasta õppetöös ja milliseid lahendusi on
leitud?
Heli Rannik vastas, et probleeme õppetöös ei ole. Korralduslikult on probleemiks
olnud töötajate haigestumise korral kiiresti asenduste leidmine. Oleme järginud
HTM ja Terviseameti juhiseid.
Kuidas hindate õppetöö koormust digiõppe ajal?
Heli Rannik vastas, et koormus on kriitisel määral tõusnud. Põhjalikuma ülevaate
distantsõppe eripärast leiab VMK koduleheküljel. Kontaktõppes toimiv
metoodika ei pruugi toimida distantsõppes. Igale õpilasele tuleb leida sobiv
lähenemisviis.
Kuidas toetatakse õpetajaid juhtkonna poolt stressirohkel ajal?
Riin Liht esitas küsimuse, et kas on leitud vahendeid, et õpetaja töökoormust
vähendada?
Heli Rannik vastas, et oma töökoormust reguleerivad õpetajad ise.
• Väldime juhtkonnapoolselt õpetajate üle koormamist lisaülesannetega.
• Õppetööväline tegevus on viidud minimaalseks.
• Õpetajatele on soovitus õppemahuga tagasi hoida. Lastele edastada ainult
põhilised pädevused.
• HARNO poolt on toetavad juhendamaterjalid.
• Õpetajatel on võimalus iganädalastel e-koosolekutel jagada oma
õnnestumisi ja muresid, kus toetame teineteist.
• Koolis on kontaktõppe meeskond, kes tegeleb õpilastega, kes ei saa kodus
distantsõppega hakkama ja need lapsed kutsutakse kooli.
• On olemas inimesed, kes teevad Individuaalselt videotunde lastega, kes
klassijuhataja hinnangul vajavad lisaabi.
• Haridustöötajate tugiliin on avatud.
• Õpetajatele ja õpilastele on toeks Peaasi.ee nõustajad ja Lasteabi telefon.
Rajaleidja pakub ka abi.
Julika Leppik küsis, kas kogu eeltoodud infost piisab, või mis oleks see mida
õpetajad veel vajaks?
Õpetaja Anne hinnangul ei jõua peale õppetööd veel arvutis olla ja kuskilt tuge
otsida, sooviks lihtsalt puhata. Kõike mida pakutakse ei jõua läbi töötada.
Riin Liht küsis, kes töötab kogu selle kogu materjali läbi ja leiab selle õige mida
õpetajad võiks kasutada?

Heli Rannik vastas, et õpetaja ise otsustab mida ta kasutada soovib.
Järgnes arutelu kuidas ja milliseid lisavahendeid õpetaja kasutab, ning kas kooli
poolt peaks olema inimene, kes kõik platvormid ja abivahendid läbi töötab ja
õpetajatele tutvustab.
Õpetaja Anne vastas, et õpetajad ise võtavad endale koormuse just raha pärast.
Iga õpetaja leiab ise endale sobiva platvormi, mis kellelegi sobib. Aga toetada
saab ka teistmoodi, näiteks prillide ostmisel.
Heli Rannik lisas, et sügisel tuleb eelarvesse taotlus kõikide õpeajate prillide
vahetuse või ostmiseks.
Rait Kondor tegi ettepaneku, et kool võiks õpetajate rahalist olukorda
kompenseerida preemia meetmetega, et õpetajad ei peaks nii suurt koormust
endale võtma.
Heli Rannik vastas, et kõik lisatöö on tasustatud. Kui õpetaja töötaks 21 tundi
nädalas, oleks tema tasu 1315 eurot. Selleks, et tasu oleks suurem, võtavadki
õpetajad koormust juurde. Heli Rannik andis ülevaate kuidas arvestatakse
õpetajate palgad.
Riin Liht küsis, kes tegeleb õpilasega, kes “kaob ära”, kas õpetajad?
Heli Rannik vastas, et meie saame selle info ja meie tegeleme.
Tiina Savisaar lisas, et tema tegeleb selliste lastega. Kes kodus hakkama ei saa,
tulevad kooli kontakttundi. On olnud selliseid juhuseid ja lastekaitse on aidanud.
IT valdkonnaga tegeleb Krista Teearu.
Õpetaja Anne täiendas, et meie õpetajad soovivad üldjuhul ise oma asjadega
hakkama saada ja tegelevad selliste lastega ise.
Julika Leppik avaldas muret, kas prille ei saaks siiski juba varem õpetajatele
muretseda, enne kui see taotlus alles arutlusele läheb? Kui õpetajal on vaja, kas
prille saaks kohe?
Heli Rannik vastas, et kui õpetajal on vaja, siis ta läheb käib silmaarsti juures ära
ja toob tõendi ja käskkirja alusel saab õpetaja toetuse. Plaanis on järgmisel aastal
eelarvesse kõikidele õpetajatele prillide raha taotleda.
Järgnes arutelu, kuidas julgustada õpetajaid esmavajadustest juhtkonnale teada
andma.
Arutlusele võeti uuesti teema, kuidas vähendada õpetajate töömahtu erinevate
platvormide läbi töötamisel, kas selleks peaks olema eraldi inimene, kes tutvub
uute võimalustega ja annaks selle õpetajatele edasi. Kas võtta kasutusele üks
platvorm, mida kõik õpetajad kasutaks? Jõuti otsusele, et õpetajate tase on
erinev aga suund on juba Glassroom veebiplatvormi kasutamiseks, kuid selleks,
et kõik õpetajad selle selgeks saaks läheb veel aega.
Otsustati: Info teadmiseks võtta ja määrata uueks kohtumiseks 15.aprill 18.00 et
edasi minna järgmiste küsimustega.
Hoolekogu esimees: Julika Leppik
Hoolekogu sekretär: Moonika Tanila

