
Kostivere kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 1-34 

Kostivere 

Algus: 17.1 5 

Lapp: 19.45 

Juhatas: Marko Raudlam 

Protokollis: Anne Ojala 

Osalejad: Carolina Schultz, Anne Ojala, Helen Penihen,  Marko Raudlam, Eele Sekk, Toomas 
LaanejGe, Mareike Averson, Liis Truubon 

Paevakord: 

1. Arutame liibi hoolekogus kahe aasta jooksul tehtu. (ulevaate andmiseks 06.10. toimuval 
lastevanemate iildkoosolekul). 

2. Sisendi andmine kooli 2016. aasta eelawe koostamiseks. 

3. ~levaade direktori valimise konkursi hetkeseisust. 

4. Uue hoolekogu valimise korraldamine-ettepanekud. 

5. Kooli uus sumboolika - Toomas Laanejae paring. 

6. Kohapeal algatatud teemad. 

Valjavate hoolekogu koosolekute protokollidest (paevakord, otsused ja hoolekogu 
ettepanekud) 

12.11.2013 

1 .  Hoolekogu protokollija valimine 

2. Hoolekogu esimehe valimine 

3. Hoolekogu aseesimehe valimine 

OTSUSTATI 

Protokollija: Anne Ojala 

Hoolekogu esimees: Marko Raudlam 

Hoolekogu aseesimees: Kaili Raarnat 

1. Kooli arengukava 

2. Kooli palgajuhend 

3. Hoolekogu ttioplaan 

4. Muud teemad 



OTSUSTATI 

Viia arengukavasse ja palgajuhendisse sisse parandusettepanekud. Parandustega arengukava ja 
palgajuhend koosk6lastatakse e-postiga. 

Lulitada valikainete teema, kodukorra uuendamine ja arenguvestlused tooplaani. Poorduda 
valgustuse probleemiga valla poole. Marko Raudlam saadab elektrooniliselt tutvumiseks 
hoolekogu seadusest tulenevad kohustused ja orienteeruva ajakava. Hoolekogu tooplaan 
kinnitatakse jiirgmisel hoolekogu koosolekul. 

5.03.2014 

1. Arvamuse avaldarnine Kostivere kooli kodukorra kohta 

2. Arvamuse avaldamine ,,Opilasega arenguvestluse labiviimise kord Kostivere koolis" 
kohta 

3. Rahulolu uuring: 

3.1 dppealajuhataja poolne kokkuvdte dppeaasta esimesest poolest 

3.2 uute dpetajate sulandumine kollektiivi, ulevaade esirnesest poolaastast 

3.3 dpilasesinduse hinnang kooli toole 

3.4 kas planeeritakse teha rahulolu uuringud juhtkonna too ja tugisusteemide kohta 
lastele, vanematele ja kooli personalile 

4. Arvamuse avaldamine kooli eelarve kohta 

5. Hoolekogu tooplaani kinnitamine 

6. Infovahetus (kodulehel, infolist, e-kool jne) 

7.05.2014 

1. Hoolekogu liikrne Toomas Laanej6e kiri 

2. Uute dpilaste vastuv6tmine da 20 14/20 15 

3. Hadaolukorra plaan 

4. apetajate ja abipersonali otsingud, kaimas olevad konkursid 

5. Kohapeal algatatud teemad - Kuidas toimub Guesbpe? 

1. Kooli staadioni projekt ja selle realiseerumine 

Ettepanekud: 

fr Asfaldi asemel kasutada inims6bralikumat materjali. 
f Leida mum tennisevaljakule. 
k Teha sissesdidule ilus varav, et valtida autodega territooriumile sditmist. 
f Teha terviserajale valgustus, priigikastid ja kohad istumiseks. 
k Planeerida juurde nn valij6usaal. 

Alevikus puudub rularamp - kas on vdimalik lisada staadioni juurde? 
I1 etapis ette naha ka lisa kaarneraid. 



2. Kooli paeviku ja e-kooli taitmine 
Hoolekogu teeb ettepaneku teha uuesti e-kooli vaba nadal, et lapsed tuletaksid meelde 
paeviku vajadust. Nt 26.11 -5.12 dpetajatele meelde tuletada, et kodune dppimine tuleb 
tunnis dpilastele teatavaks teha 

3. Kooli eelarve projekt 2015 aastaks 

1. Erivajadusega dpilaste probleem 

OTSUSTATI 

Kooli hakkab otsima tugiisikut, kelle ametikoht lisatakse vajadusel kooli struktuuri. 
Tugiisik tuleb vajadusel saata koolitusele, et erivajadusega dpilasega hakkama saada. 
Omavalitsus aitab kooli tugiisiku otsimisel 

A Kool teeb abidpetaja/tugisiku tootasu saarniseks vallavalitsusele lisaeelarve taotluse 
ning vajadusel struktuurimuudatuse taotluse. 

1. Hariduslike erivajadustega lapsed Kostivere Koolis. Ulevaate annab Jdelahtme valla 
lastekaitsespetsialist Margit Vaikmeri. 

2.  Eelmisel hoolekogu koosolekul arutletud kiisimus. ~ l e v a a d e  nii kooli kui vallavalitsuse 
tegevusest seoses antud teemaga. 

3. Kohapeal algatatud teemad. 

OTSUSTATI 

f Kool puuab endale leida tegevspetsialisti, kes koolitaks dpetajaid individuaalse 
dppekava koostamise osas. Kool jatkab sotsiaalpedagoogi otsinguid. Vald ja kool 
tegelevad HEV laste probleemiga edasi, et leida rahuldav lahendus jargmiseks 
dppeaastaks. 

% Kool analuusib olukorda ja mdtleb labi, kas ja kui suures mahus on sugisest vaja 
tugiisikut. Valla esindajad ja kool saavad aprillis vbi mais kokku ja siis tehakse juba 
konkreetsed otsused mdeldes sugisele. 
appealajuhataja tegeleb e-kooli hinnete kandmise teemaga ja kool puuab tagada, et 
hinded saaksid digel ajal valja pandud. Lisada jiirgmise hoolekogu paevakorda punkt 
heade Gpilaste vastuvdtu teemadel arutlemiseks. 

1. Tunnustamine 20 14/20 15 dla. 
2. Ettepanek sotsiaalpedagoogi, igapaevase psiihholoogi vdi muu tegevspetsialisti 

palkamiseks. 
3. Kooli ja koolipidaja (vald) koostoost.  levaa ate annab direktor Vaido Niinesalu. 
4. 20 15 aasta eelarve aitmisest seisuga 3 1.03.15.  levaa ate annab direktor Vaido 

Niinesalu. 
5. Info Gpilasesinduse tegemistest ja aruteludest, vastavalt OE eesmibkidele ja 

p d h i m ~ s e l e .  Infot jagab dpilasesinduse esindaja. 
6. Kooli kodukorra muutmine 
7. Kui palju vahetub dpetajaid uuel dppeaastal? 



OTSUSTATI 

A Kool tegeleb uuendatud vastuvatu korraldamisega. 
k Koheselt tuleb hakata aktiivselt otsima tootajaid. Ettepanek - leida uus vilikeklassi 

apetaja, et senine Bpetaja saaks toijtada eripedagoogi ja HEV koordinaatorina. 
Esitada taotlus lisaeelarvesse loodusainete appevahendite ostmiseks. Vaimalusel 
laenata appevahendeid teistest valla koolidest. 

1. Hoolekogu esimees teeb kooli palvel ulevaate Lastevanemate 6.10.20 15 toimuval 
uldkoosolekul hoolekogu selle koosseisu tegemistest. 

Kooli eelarve sisendit on puiitud anda ja tiiitmise iile on kontroll olnud. 

Staadioni projekti ettepanekuid on arvestatud vaimaluse piires. Korvpalli platsile pandi 
hoolekogu ettepanekul sabralikum mate rjal. Enne teise etappi ehituse algust tuleb ettepanekud 
uuesti esitada. 

Paevik on kohustuslik 1 .-6. klassis. Kokku lepiti, et e-kooli p&ast 18.00 ei tehta sissekandeid. 

Aitasime kaasa kooli ja koolipidaja vahelise probleemide lahendarnisel seoses erivajadustega 
apilastega. Koolis on rohkem tugispetsialiste: logopeed (2 pkva  niidalas), sotsiaalpedagoog (2 
paeva niidalas), eripedagoog/HEV koordinaator, psiihholoog (1 kord nadalas teisipkviti), 
viiikeklassi6petaja ning abiapetaja. 

Hoolekogu on j&jepidevalt juhtinud tiihelepanu kooli kodulehe puudustele. Raha on eraldatud 
1000 eurot, rnillega tehakse parim. 

Info vahetus kooli ja kodu vahel on ikka puudulik. 

Hoolekogu toetas matet, et iga-aastane koolildpu tublimate apilaste tunnustamise iiritus muuta 
pidulikuks tihu iirituseks kogu koolile. Tagasiside on olnud positiivne. 

OTSUSTATI 

Eelarvesse lisada kindlasti: kooli kodulehe tegemiseks vajalikud surnmad, vahendid 
arvutiklassi komplekteerimiseks, loodusainet klassi appevahendite hankimiseks ning lisaraha 
appekiiikudeks. 

Kusida apetajatelt vajaduste appevahendite vajaduse kohta ja lisada soovid eelarvesse. 

dppekaikude rahastarniseks on vaimalik taotleda vahendeid KIK-i projektidest. Uurida 
vdimalust osaleda Energiasiiiktu konkursil. 

2. Kooli direktori ametikohale esitasid dokurnendid 13 kandidaati. Dokumendivoorust jili 
sdelale 10 kandidaati, kes kutsuti vestlusele. Vestlusvoorust valis komisjon valja 3 
kandidaati, kellega tiha toimus uus vestlusvoor. Kornisjoni valis villja kandidaadi ja 
ettepanek lepingu salrnimiseks saadeti vallavalitsusele kinnitamiseks. 

3. Hoolekogu valimine toirnub Vastavalt vallavolikogu kehtestatud m W s e l e  ,,Jael&tme 
valla munitsipaalkooli hoolekogu tookord". Uus hoolekogu valitakse 6.10.15 kooli 
uldkoosolekul. 

OTSUSTATI Hoolekogus on kuni 9 lapsevanemate esindajat (igast klassist 1). 



4. Kelle idee ja mate oli kooli siimboolikat muuta? 

Siimboolika muutmise idee algatas eelrnine direktor. Huvijuht leidis v6irnaluse saada logo 
kujundus tasuta. Enarnus dpetajatele kevadisel koosolekul selline variant sobis. Staadioni 
avamiseks otsustati uue siimboolikaga lipp tellida. Siimboolika korda koolil ei ole. 

Kas lastevanemaid ja hoolekogu liikrneid teavitati sellest? Kui jah, siis keda ja kui ei, siis miks? 

Kuna otsustarnisega oli kiire siis vdeti otsus kooli poolt vastu. 

Miks kool ei taha teha lastevanematega ja hoolekoguga koostood? Otsustamisega oli kiire 

Kas Te teate, mis tiihendavad traditsioonid? 

OTSUSTATI 

Kooli siimboolika ule otsustamine j a b  uuele direktorile. 

Teemad uuele hoolekogule: 

1. dpetajad peavad kodused ulesanded kirjutama tahvlile 
2. Enne staadioni ehituse algust esitada uuesti ettepanekud 
3. Leida lahendus kooli ja kodu vahelise infoliikumise parandamiseks 
4. Hindarnisjuhend 
5. Toetada kooli, et logopeed oleks koolis viihemalt kolmel pkva  niidalas 
6. Aidata kaasa kooli siimboolika kujunduse ja kasutarnise korra kehtestamisele 
7. biesdpe 
8. Kodukord (iga 6ppeaasta alguseks vaadatakse kehtiv kord ule) 
9. Paevik vdi e-kool v6i mdlemad 
10. Tsiikli6pe 

Mar Raudlam ? 


