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1. Kinnitatud päevakord:
1. Kooli kodukorra arutelu ning ettepanekud muudatusteks.
2. Arvamused õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja
korra kohta.
3. Õppekava muudatus seoses hindamise korraldamisega distantsõppe
tingimustes.
4. VMK arengukava 2022- 2025 protsess.
2. Koosolekul sõna võtnud isikute nimed, ettepanekud ja vastu võetud otsused.
1. Heli Rannik andis edasi õppenõukogus vastu võetud otsuse, viia muudatus
VMK kodukorda. VMK kodukord: kehtestatud 03.03.2015 DKK nr 1-1/3,
Muudetud 12.04.2017 DKK nr 1-1/5, Muudetud11.11.2020 DKK nr 1-1/18
Kodukorra punkt 3.2. praegu on "Igapäevaselt SAAB õpilane kanda VMK
särki". Kodukorra punkt muuta järgmiselt: "Igapäevaselt KANNAB õpilane
VMK särki".
Heli Rannik täiendas, et plaan on lisada koolivormi nimistusse pusa, mida ei
ole hetkel võimalik tellida. Heli Rannik tõi näite Vääna- Jõesuu Põhikoolist,
kus kogu kool kannab kooli logoga särki ja Harkujärve Kool, kus kogu kool
kannab ühte värvi T-särki. Otsustada tuleks mis värvi hakkab pusa olema?
Info koolivormi tellimise kohta on olemas kooli kodulehel.
Julika Leppik rääkis oma kogemustest VMK kõikide värvidega särkidest ning
märkis, et ainult sinine ja hall olid heas kvaliteedis. Samuti tõi Julika Leppik
välja põhjuse, miks särkidega enam edasi ei tegeletud, milleks oli halb värvi ja
särgi kvaliteet, kuid lisas juurde, et hetkel on Norisson firmal olemas uued
särgid ja kui särkide kvaliteet on paranenud, annab Julika Leppik oma
nõusoleku. Pigem on probleem tüdrukutes, kes ei soovi kanda polosärke.
Lisaks tõstatas Julika Leppik küsimuse, kas õpetajatel hakkab samuti olema

oma kindel vorm või ühine element? Heli Rannik vastas, et õpetajate vormi
osas ei ole arutelu olnud.
Rait Kondor küsis, kas on arutlusel olnud poiste triiksärgi võimalus? Valikus
võiks olla T-särk, triiksärk ja pusa. Julika Leppik vastas, et lapsed ei taha
triiksärki kanda, kuna triiksärgi vahetamine enne kehalise kasvatuse või tantsu
tundi on tülikas just nööpide pärast ja vahetunnid on nii lühikesed. Kunagi oli
mõte, et VMK logoga rinnamärke hakkavad saama esimesed klassid ja seda
just sellepärast, et hiljem oleks võimalus märki erinevate särkide peal kanda.
Kuna VMK on väike kool, siis kudumitele trükitud logode hind läheb liiga
kalliks. Heli Rannik vastas, et rinnamärk on mälestusese ja see antakse
kuuendale klassile.
Riin Liht küsis, et mis on VMK kooli särgi või vormi eesmärk? Heli Rannik
vastas, et soov on ühtlustada laste väljanägemist ja võiks siiski olla ühte värvi
särk, mis maksab 12 eurot. Eesmärk on tõsta taas ausse VMK logoga
koolivorm.
Anne Änilane lisas lapselapse näite, kes käib samuti Vääna-Jõesuu Koolis ja
kooli poolt on nõue, et lapsevanem ostab pihikseeliku, kaks pluusi, kampsuni
ja vesti, mis läks maksma umbes 100 eurot ning lapsevanem on väga rahul.
Samuti lisas, et mõni aeg tagasi kanti VMK särke ja kudumeid rohkem, ka
õpetajad kandsid pihikkleite ja särke. Heli Rannik lisas, et pildistamisel
kannavad enamus õpetajaid VMK kudumeid ja tegelikuses ei ole kool kunagi
vormi nõudnud, alustada võiks särgi ja pusaga .
Riin Liht ütles, et tema ei ole nõus käskiva tooniga aga on nõus, kui on olemas
normaalne vorm.
Rait Kondor vastas omapoolse arvamusega, et on hea, kui õpilased saaksid
ühtset pusa või kampsunit kanda ning soojemal ajal kraega särki ilma
kampsuni või pusata. Siis ei ole lastevanematel ka pidevat peamurdmist, et
mida peaks lapsele selga panema ning õpilaste vahel on ka ehk suurem
ühtsustunne. Tuleks vaadata hinna ja kvaliteedi suhet.
Julika Leppik avaldas oma kogemuse, et kolm-neli aastat tagasi kooli vormiga
tegeledes oli ta “üksik tuulelipp” ja ei ole enam nõus seda projekti vedama.
Viie värvi valik sai valitud Stackelbergi vapi värvide järgi ja nendest ühel
särgil on kvaliteet. Särgid tulevad ühelt tootjalt, kuid on ikkagi erinevat
kvaliteeti. Polosärgid on ilusad poiste seljas aga tüdrukuid neid kandma
sundima ei peaks. Pusa vastu ei ole midagi.
Rait Kondor tegi soovituse uurida mis tootjaid kasutab Vääna- Jõesuu Kool.
Julika Leppik vastas, et Norrison ja Vääna-Jõesuu särgid on samasuguse halva
kvaliteediga. Anne Änilane kirjeldas Vääna-Jõesuu koolis kantavaid
pihikseelikut ja särke.
Peeter Lind vastas, et see on puhtalt kooli juhtkonna otsus ja ei poolda, kuna
kvaliteet on väga kehv.
Heli Rannik vastas, et kool on vormi kandmise ära otsustanud ja seadus näeb
ette, et hoolekogu annab oma arvamuse. Üks võimalus on Norrisonilt paluda
samasugust vormi kui on Vääna-Jõesuul ja õmmelda VMK embleem.

Küsimus on selles kuidas sellega alustada. Heli Rannik küsis Anne Änilaselt
kas Vääna-Jõesuus on valikus pusa? Anne Änilane vastas, et ei ole, on
peenvillane vest.
Heli Rannik tegi ettepaneku kehtestada sama vorm, mis on Vääna- Jõesuus ja
lisas, et kui lapsel ei ole vormi, siis koju tagasi ei saadeta ja kooli õpetajad on
leidnud, et on aeg tõsta VMK koolivorm au sisse.
Julika Leppik lisas, et on tüdrukuid kes ei pane iial pihikseelikut selga.
Riin Liht küsis, mis on tagajärg kui laps tuleb ilma vormita kooli? Heli Rannik
vastas, et tagajärgi ei ole ja kedagi ei karistata.
Anne Änilane lisas, et iga laps kannab erinevaid sädelevaid ja kirjuid riideid
ning see väsitab.
Julika Leppik tegi ettepaneku lisaks VMK koolivormile leppida vanematega ja
lastega kokku värvikood, kui lapsel koolivormi ei ole.
Rait Kondor lisas, et kui koolivorm on raamidesse suruv nagu Nõukogude
ajal, siis sellega nõus ei ole. Samas koolivorm kehtestab distsipliini ja
lapsevanemal on lihtsam. Kvaliteet peab olema korralik ja on teataval määral
koolivormi poolt. Rait Kondor saatis messengeri kaudu lingid koolivormide
pakkujatelt:
https://norrison.ee/et/26-koolivormi-e-pood
http://www.vormivabrik.ee/et/c/tudrukute-koolivorm-15
Tekkis arutelu värvide osas. Arutluse alla tuli roheline, kollane, valge,
tumesinine ja hall. Polosärgile jäi valikusse hall toon. Pusa toon jäi valikusse
viie Stackelbergide vapi värvitooni vahel.
Peeter Lind palus vaadata pluuside materjali sisaldust, et ei sisaldaks kunstlike
aineid. Koolivormi poolt on nõus, kuid Norrisoni kvaliteeti ei pea heaks. Heli
Rannik rõhutas veel kord, et kui lapsel ei ole vormi, siis kedagi ei karistata,
last koju tagasi ei saadeta ja hoolsushinnet ei mõjuta. Kusagilt peaks ikka
alustama. Hinnatundlikuse teemat tuleb samuti jälgida. Kool alustab esimesest
klassist ja esimesele klassile saadeti info, kust koolivormi tellida, et pealekasv
tuleks edasi. Kas VMK jõuab sinna maani nagu on Vääna-Jõesuu koolis, seda
näitab aeg.
Julika Leppik pööras tähelepanu, et kui esimene klass ainult kannab
koolivormi, ja teised klassid ei kanna, siis peagi loobutakse koolivormist. Heli
Rannik vastas, et kõikide klassidega räägitakse.
Rait Kondor lisas, et kui alustada, siis viienda ja kuuenda klassiga, sest nemad
on teistele eeskujuks ja neil on distsipliini kõige rohkem vaja. Esimene klass
on niikuinii korralik.
Kadri Karja ütles, et ka tema on koolivormi pooldaja ja ostis koolisärgi, mis
paraku seisab kapis. Kui kehtestada hall pluus ja embleem. Kui iga vanem
ostab embleemi ja paneb enda valikus oleva halli pluusi peale. Heli Rannik
vastas, et põhjus, miks laps ei kanna võib olla ka selles, et kool ei ole nõudnud
ja kehtestanud vormi kandmist ning küsis Anne Änilase käest kas enne kooli
renoveerimist oli koolivorm kohustuslik? Anne Änilane vastas, et ei olnud
kohustus aga oli iseenestmõistetav ja õpetajad ning lapsed kandsid särke väga

hästi. Valikus oli roheline ja punane värv. Tüdrukutel oli pidulikel puhkudel
villane pihikkleit ja poistel hall villane vest ja viigipüksid. Polosärke kanti
igapäevaselt ja väga hästi. Kui klassis oli 15 last siis 13 last kandsid
koolisärke.
Riin Liht tegi ettepaneku panna kodukorda kirja, et koolivormi kanda on
auküsimus, mitte kohustus. Heli Rannik vastas, et ei saa kodukorda panna
emotsionaalset teksti. Kui enamus lapsevanemaid on koolivormi vastu, siis
pole midagi teha.
Julika Leppik vastas, et ei usu lapsevanemate vastuseisule vaid koolivorm
tuleb kogu koolile välja kommunikeerida ja meelde tuletada, et on võimalik
jälle tellida. Kui alustada hallist särgist ja pusast, siis ilmselt tuleb palju lapsi
sellega kaasa, sest pusasid kannavad lapsed hea meelega.
Anne Änilane lisas, et ka lasteaia lastel on võimalus pluuse ja pusasid tellida.
Otsustati: Anne Änilane toob oma lapselapsele kuuluva Vääna-Jõesuu
koolivormi vaatamiseks ja katsumiseks.
Koolivormiga alustatakse etapiviisiliselt esimesest klassist. Koolivormi
valikusse jääb hall polosärk ja pusa.
2. VMK õpilaste ja lapsevanematega arenguvestluse läbiviimise kord.
Kehtestatud DKK 24.04.2018 nr1-1/10
Ettapanek: Lisada punkt 4. „Arenguvestluse läbiviimine ning arenguperiood“
punkt 4.5:COVID-19 haiguse leviku takistamiseks rakendatud meetmetest ja
piirangutest tingitud õppekorralduslike erisuste tõttu on 2020/2021. õppeaastal
võimalik arenguvestlus viia läbi e-kohtumiste vormis.
ÕN otsus: VMK õppenõukogu arvamus protokollis 15.04.2021 nr 1-6/2, lisada
punkt 4.5. VMK õpilaste ja lapsevanematega arenguvestluse läbiviimise
korda.
Julika Leppik küsis, et kas üleüldiselt haiguste korral? Õpetaja ise saab
sõltuvalt olukorrale valida, ei pea olema ainult COVID-19 korral? Heli Rannik
vastas, et seda võib ka edaspidi rakendada. Antud punkt on selle õppeaasta
kohta, kui olukord on jätkuvalt keeruline ka edaspidi, siis saab punkti muuta.
Kui antud punkt on vastuvõetav, siis seda saab ka edaspidi rakendada aga alati
jääb võimalus tulla arenguvestlusteks kohale ja istuda maha.
Otsustati: küsimus teatavaks võtta.
3. Alus: Vabariigi Valitsuse määruse „Vabariigi Valitsuse määruste muutmine
tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadusest seoses
põhikooli ja gümnaasiumi hindamise korraldusega ning gümnaasiumi
lõpetamisega 2020/2021. õppeaastal“
Ettepanek viia õppekavva järgmine muudatus: VMK-s väljendatakse
kooliastmehinded üldjuhul numbriliste hinnetena (va 1. Ja 2. klass). COVID-

19 haiguse leviku takistamiseks rakendatud meetmetest ja piirangutest tingitud
õppekorralduslike erisuste tõttu võib kooliastmehinde aluseks olevad hinded
väljendatud hinnanguna „arvestatud/mittearvestatud”, millel puudub
numbriline ekvivalent ning ei pea teisendama viiepallisüsteemis
hindeskaalasse (oskusained: muusika, käsitöö, kunst, puutöö, kehaline
kasvatus). Heli Rannik lisas aasta hinne võib tulla hindeline, kui esimesel,
teisel trimestil on hinded.
ÕN otsus: Õppenõukogu arvamus enne kehtestamist: PGS § 17 lg 2
VMK õppenõukogu arvamus protokollis 15.04.2021 nr 1-6/2, viia muudatus
VMK õppekavva.
Rait Kondor küsis, et kas see tuleb sellest, et sel aastal ei ole võimalik
kõikidele adekvaatseid hindeid välja panna, et saaks reaalselt hinnata viiepalli
süsteemis? Heli Rannik vastas, et sel aastal on raske õppeprotsessi läbi viia.
Anne Änilane vastas, et arvestatud on parim lahendus. Väga keeruline on
hinnata näiteks kehalist kasvatust mida lapsed kodus teevad, et oleks
objektiivne lapse suhtes.
Riin Liht küsis, et kui kuuendas klassis tuleb arvestatud/mittearvestatud,
kuidas see mõjutab teise kooli kandideerimist või on see üleriigiline?
Heli Rannik vastas, et see on Vabariigi valitsuse määrus ja enamik koole ka
seda kasutavad ning kindlasti ei mõjuta see kooli vahetust.
Otsustati: küsimus teatavaks võtta.
4. Heli Rannik andis ülevaate arengukava protsessist:
• Individuaalne hinnang (direktor)
• Grupihinnang (õpetajad)
• Partneri hinnang (VMK hoolekogu)
• Arengukava 2022-2025 loomine Arengupeegli e-keskkonnas (aluseks
VMK 2018-2021hindamisraport)
• Eesmärkide seadmine perioodiks 2022-2025
• Arengukava esitamine arvamuse saamiseks VMK õppenõukogule
(PGS § 67 lg 2)
• Arengukava esitamine arvamuse saamiseks VMK hoolekogule (PGS §
67 lg 2)
• Arengukava kaitsmine Harku valla volikogus
• Arengukava kinnitamine Harku vallavalitsuses (PGS § 67 lg 2)
• Arengukava avalikustamine kooli kodulehel (PGS § 69 lg 1)
Heli Rannik selgitas kuidas täita arengupeegli mõõdikute tasemeid A-E,
kuidas kujunes arengupeegli 2017 aasta grupihinnang ja VMK
arengukompass.
Julika Leppik küsis, et kas on olemas põhi kuhu valikud kirja lähevad või
tuleb ise põhi luua ja mis ajaks oleks vastuseid vaja?

Heli Rannik andis ülevaate ja selgituse kuhu ja kuidas oma hinnangut anda
ning ootab tulemusi hiljemalt oktoobriks. Detsembris toimub vallas
arengukava kaitsmine ja jaanuaris saaks avalikustada.
Riin Liht küsis, et kas uude arengukavasse on võimalik lisada uusi valdkondi,
punkte? Heli Rannik vastas, et ei, need on fikseeritud.
Julika Leppik tegi ettepaneku teha kooli mitte kuuluvate hoolekoguliikmetega
omavaheline koosolek enne uut koosolekut.
Riin Liht avaldas mõtte, et neid hindamisi võiks kord aastas läbi viia, et näha
kas liikumine on soovitud suunas. Heli Rannik vastas, et annab iga suvi
õppenõukogus ülevaate kuhu on jõutud. Küsimus on ka selles, et kui on mingi
tase saavutatud, siis see ei tähenda, et sellega on lõpetatud, vaid seda taset
tuleb ka hoida.
Julika Leppik avaldas mõtte, et kui hoolekogu annab hinnagu, siis see on mis
välja paistab, mitte sisu.
Heli Rannik vastas, et õpetajate ja hoolekogu arvamus võibki erineda. Võibki
olla selliseid nüansse, mida hoolekogu ei tea, vaid mis paistab kõrvalseisjana
välja.
Rait Kondor küsis, et kelle jaoks hinnangut tehakse? Heli Rannik vastas, et see
on VMK iseloomustavaks suuna näitajaks. Et teada kus VMK on ja kuhu
läheb. Metoodika on Tallina Ülikooli pilootprojekt. Harku vald on esimene
vald, kes võttis hariduasutuses projekti kasutusse.
Rait Kondor täiendas, et ka rahuloluküstlustest, saab vaadata kõrvaltvaataja
pilguga.
Otsustati: 17 juuni 18.00 vanematega e-koosolek.
3. Muud küsimused
Riin Liht küsis, kas eelmisel ja üleelmisel aastal ka lapsevanemad vastasid
INNOVE küsitlusele? Heli Rannik vastas, et iga nelja aasta tagant vastavad
lapsevanemad ja õpetajad. Sel aastal vastavad küsitlusele kõik. Juunis
saadetakse tulemused.
Riin Liht esitas küsimuse, kas kooli pildistamine toimub mais?
Heli Rannik vastas, et mais toimub õpetajate pildistamine aga ei oska vastata
millal tohib koolis klassipildi pildistamist läbi viia.
Otsustati: küsimused teatavaks võtta.
Hoolekogu esimees: Julika Leppik
Hoolekogu sekretär: Moonika Tanila

