Kostivere kooli hoolekogu koosoleku protokoll l-314
Kostivere
Algus: 18.00
LGpp: 20.30
Juhatas: Marko Raudlam
Protokollis: Anne Ojala
Osalejad: Carolina Schultz, Anne Ojala, Kaili Raamat, Helen Peniiiinen, Marko Raudlam, Eele
Sekk, Toomas Laanejae, Vaido Niinesalu, Mareike Averson (8pilasesinduse esindaja), Carmen
Viherpuu (valla esindaja, osales punktide 2 ja 3 arutelul), Mari Sepping (I klassi 8petaja)
Paevakord:
1. Tunnustamine 2014f2015 6fa.
2. Ettepanek sotsiaalpedagoogi, igapiievase psiihholoogi v6i muu tegevspetsialisti
palkamiseks. (ettepanek 2M. vanemate lastevanemate koosolekult).

levaa ate annab direktor Vaido Niinesalu.
seisuga 3 1.03.15. levaa ate annab direktor Vaido

3. Kooli ja koolipidaja (vald) koost66st.
4. 2015 aasta eelarve tiiitmisest
Niinesalu.

5. Info 6pilasesinduse tegemistest ja aruteludest, vastavalt
p6himliirusele. Infot jagab 6pilasesinduse esindaja.

OE

eesmgrkidele ja

6. Kohapeal algatatud teemad.
Marko Raudlam tutvustas paevakoda.

1. Direktori ettepanek on seni iga aastane nn tublide laste vastuvbtt muuta kooliaasta 18pu
pidulikuks tlinuiirituseks. oritusele kutsutakse kogu koolipere ja kbik lapsevanemad.
hituse toimurnise aeg oleks urnbes 1,5 tundi.
2. Milliseid samrne on astutud tootaja leidmiseks? Kus on kuulutused uleval?
Momendil on kuulutus uleval ainult kooli kodulehel.
Vaido Niinesalu: ,,Kuulutatud on Opetajate Lehes, Valla lehes, kooli kodulehel. Info
on edastatud ulikoolidele. Kuulutarnine lehtedes on kallis ja seni ei ole sellest kasu
olnud.
Koolis totitab psiihholoog iihel piieval nadalas (teisipaeviti). Lootus on, et siigisest
hakkab p s ~ o l o o gkoolis t66tama kahel paeval niidalas.
Koolis on urnbes 20% apilastest erivajadusega. Koolis t66tavad momendil eripedagoog
(koormus 1,0), kes on iihtlasi ka viiikeklassi bpetaja ,kaks paeva nadalas kaib lasteaia
logopeed.
Carmen Viherpuu: ,,Koolil on vaja sotsiaalpedagoogi, kes koordineerib haridusliku
erivajadusega Gpilaste Bpet (HEV). Lisaeelarvesse on esitatud taotlus abi8petaja
palgafondi osas. Kui leitakse vajalikud t66tajad, siis vald garanteerib palgafondi. Ma ei
nae, et kool otsiks uusi tijotajaid.,,

Valla lepinguline partner on CV Keskus. Koolile ei kaasne kuulutuse iilespanekuga CV
Keskusesse tiiiendavaid kulusid.
Kooli personali koolitas Rajaleidja psiihholoog, et tulla toime erivajadustega
dpilastega.
Silvia Laas on ndus uuest dppeaastast alustarna tood HEV koordinaatorina. Et ta saaks
ennast koordinaatori toole piihendada, tuleb leida uus dpetaja viiikeklassile.
Tugispetsialist on vaja igapkvaselt, kuna paljud dpilased vajavad dpiabi.
3. Mu1 tiiitub 5 aastat Kostivere kooli direktorina. Koostoo kooli ja koolipidaja vahel on
hea. Enamasti on saadud vajalik inventar.
Koolil on vQa ilusad ja korras ruurnid. Nuiid on vajalik kooli sisuline arenemine.
Loodusainete dpetarniseks puuduvad vajalikud dppevahendid. Vastavalt uutele
dppekavadele esitasid dpetajad kalendriaasta ldpuks oma vajadused. Kahjuks jiiid
eelarvest vaja loodusainete dppevahendid, kuna summad on suured.
Probleemid tekkisid seoses erivajaduste dpilaste vajadustega, kuid niiiidseks on needki
lahendatud. Loodetavasti sujub koostoo ka edaspidi.

4. Kool on rahaliselt k t i hakkama saanud
Eelarve Gtrnine 28.04.201 5

IKT vahenditele vahendeid ei eraldatud. Lisaeelarvega saadi 1000 eurot, mis kulub
kooli kodulehe kaasajastamisele.
Vajalik on uuendada kooli awutiparki. Tasemetood muutuvad kdik elektrooniliseks.
Siigiseks vaadatakse uute m t i t e vajadus iile ja esitatakse taotlus lisaeelarvest
summade saarniseks.

5. dpilasesinduse roll on
esindada 6pilaste huve, vajadusi, arvamusi avalikkuse ees ning suhetes teiste
koolide dpilastega
aidata kaasa dpilaskonnaja hariduse kvaliteedi parandamisele
dpilaste iihistegevuse korraldarnine
ndustada oma 6pilasomavalitsuseliikmeid
dpilaste vaba aja sisustamise v6imaluste parandamine
osaleb projektides
viib labi iilekoolilisi iiritusi
apilasesinduse toos osalevad 5. - 9. klass. Sel bppeaastal on 10 liiget (5 kl- liikmeid
ei ole, 6 kl - 3 liiget, 7. kl - 1 liige, 8. kl - 5 liiget, 9. kl 1 liige). apilasesindus
koguneb kord nadalas neljapaeviti.
Selle 6ppeaastal on tegeletud iirituste korraldamisega, nutiseadmete (telefonid,
tahvelarvutid jne) kasutarnise piiramisega vahetundides ja lauamhgude
populariseerirnisega vahetundides. Koost66 kooliga on vaga hea.
6. Kohapeal algatatud teemad
6.1 Kooli kodukorra muutmine. Kodukorda lisada, et 1. - 6. klass saab Kostivere Kooli
.6pilaspgeviku.
6.2 Kui palju vahetub bpetajaid uuel bppeaastal?
Lahkuvad inglise keele, matemaatika, algklasside 6petaja ja vene keele 6petaja.
Matemaatika bpetaja on ndus t66d jatkarna haridustehnoloogina. Kool uurib
v6imalusi. Olemas on uus 1. klassi dpetaja.
Eelkoolis on 34 last. Kui kdik lapsed tulevad Kostivere kooli tehakse kaks esimest
klassi. Sel juhul on vaja veel iihte 1. klassi 6petajat. Momendil on kokkulepe
olemas.

OTSUSTATI
1. Kool tegeleb uuendatud vastuvatu korraldamisega.
2. Koheselt tuleb hakata aktiivselt otsima tootajaid. Ettepanek - leida uus viiikeklassi
dpetaja, et senine dpetaja sazdts tootada eripedagoogi ja HEV koordinaatorina.
3. Esitada taotlus lisaeelarvesse loodusainete Bppevahendite ostmiseks. VBimalusel
laenata 6ppevahendeid teistest valla koolidest.

$ark0 Raudlam

