KOSTIVERE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Aeg: 13.04.2016
Koht: Kostivere Kool
Algus: 17.30, lõpp 19.30
Osavõtjad: Helen Ernits, Mareike Averson, Olga Saikovskaja, Kaili Raamat, Liis
Truubon, Raiko Talvoja, Diana Pääsuke, Mari Sepping
Puuduja: Maris Viires
Päevakord:
17:30-17:35 Algus, avasõnad ja sissejuhatus päevateemadesse. Raiko Talvoja
17:35-18:00 Eelmiste koosolekute püstitatud teemad (kooli koduleht; bussiühendus;
ülekäigurada lasteaia ees; arsti visiidid koolis; kujundav ja numbriline hindamine;
sisehindamise küsimustiku tagasiside). Arutelu kõigile.
18:00-18:10 Personalimuudatused koolis ja uuendused õppetöös. Õpilaste rahulolu
küsitluse tulemused. Olga Saikovskaja
18:10-18:25 Kostivere Kooli tase. Hindamine ja tegevused taseme tõstmiseks. Olga
Saikovskaja
18:25-18:35 Klassijuhataja ülesanded klassis; puudumised koolist. Liis Truubon
18:35-18:45 Pikapäevarühma töökorraldus. Klassijuhataja tund algklassidesse.
Diana Pääsuke
18:45-18:55 Koolivorm; Muusikatunnid. Maris Viires
19:00-19:30 Koosolekul üles tõstatatud uued teemad. Koosoleku lõpetamine. Raiko
Talvoja
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Eelmiste koosolekute püstitatud teemad:

 Kooli kodulehekülg - kooli kodulehe kohta avaldati arvamust, et see on pigem
maitse asi, oleneb inimesest. Mis endiselt häirib

on see, et kirjastiilid on

erinevad, avades erinevaid alalehti erineb kirjastiil pealehest.
Hoolekogu liikmetele meeldis, et antud koduleht on üles ehitatud uudiste stiilis,
see tähendab, on kohe näha, mis koolis toimub.
 Bussiühendus – taotlus Harjumaa Ühistranspordikeskusesse on esitatud.
Harjumaa Ühistranspordikeskus saatis päringu bussiühenduse muutuse
kooskõlastuseks. Vastus peaks tulema aprilli lõpuks. Raiko Talvoja võtab
vallaga kuu lõpus antud teemal ühendust.
 Ülekäigurada lasteaia ette – lasteaia hoolekogu tegeleb antud teemaga,
vajadusel Kostivere Kooli hoolekogu toetab. Ka kooli hoolekogu leiab, et antud
ülekäigurada on oluline.
 Vaktsineerimine koolis – Raiko võtab antud teema enda ülesandeks.
 Kujundav ja numbriline hindamine Kostivere Koolis – praeguse 1. klassiga
jätkatakse 2. klassis ainult kujundava hindamisega. Praeguses 2. klassis
minnakse 3. klassis üle numbrilise hindamise juurde, kuid sealjuures ei kao
ära kirjeldav ja sõnaline hinnang tööde juures. Tulevases 1. klassis on
kujundav hindamine ainult 1. klassis, alates 2. klassist minnakse üle
numbrilisele hindamisele. Õpetaja annab lapsevanematele ka kirjalikku
tagasisidet lapse õppimise kohta.
 Sisehindamise küsimustiku tagasiside (ülevaate andis Olga Saikovskaja)
-

Õpilased on rahul info edastatavusega.

-

Koolisisesed üritused lastele meeldivad, välja arvatud koolikontserdid, mis
toimuvad Kostivere Kultuurimõisas. Antud kontsertidel käimise kohta
küsitakse edaspidi vanemate õpilaste käest nõusolekut.
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-

Klassiürituste kohapealt – on/ei ole, oleneb õpetajast.

-

Õppevahendite olemasoluga oldi rahul.

-

Mõned lapsed arvasid, et koolis võiksid olla hoiukapid.

Analoogsed küsimustikud olid loodud koolitöötajate ning lapsevanemate jaoks.
Nende kaudu saadud tagasiside on aluseks Kostivere Kooli sisehindamise
vahearuande ning sisehindamise aruande koostamisel.
Personalimuudatused koolis ja uuendused õppetöös. Õpilaste rahulolu
küsitluse tulemused. Olga Saikovskaja
Järgmiseks aastaks on leitud uus matemaatikaõpetaja, kellega on suuline leping
olemas. Ta on valmistanud õpilasi ette sisseastumiskatseteks jm. Temast saab ka
praeguse 5. klassi klassijuhataja.
Tööle on tulnud ka õpetaja Agnes Kato, kes tegeleb ühe õpilasega. Päevadel, mil
tema õpilane koolis pole, on ta tegelenud ka algklasside õpilastega.
Annika Jaani lahkub järgmisest õppeaastast Kostivere Koolist. Tema ametikoht on
hetkel täitmata, konkurss on välja kuulutatud.
Pikapäevaõpetaja ametikohast on huvitatud hetkel juhiabi-personalispetsialistina
töötav Heili Merendi. Direktor peab läbirääkimisi ka vallaga, et koolis oleks kaks
pikapäevaõpetajat.
Järgmisest

aastast

saab

1.

klassi

klassijuhatajaks

Sirje

Hollo.

5.

klassi

klassijuhatajaks saab Annika Pau.
Töökuulutused

õpetajate

leidmiseks

on

üles

pandud

CV-Keskusesse

ning

koolikoduleheküljele, eraldi on saadetud kiri Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžisse.
Olga saadab kirja ka Tallinna Ülikooli.
Kostivere Kooli tase. Hindamine ja tegevused taseme tõstmiseks
Direktor pakkus välja, et taseme tõstmiseks alustada erinevate aineringidega, näiteks
matemaatika- või keelering jms.
Direktor kirjutas Õpetajate Lehte ka artikli teemal „Andekus kui erivajadus“, mis
selgitab, kuidas kool peaks toetama tugevamaid ja nõrgemaid õpilasi, mille eesmärk
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on kvaliteetne haridus kõigile. (Link artiklile: http://opleht.ee/32390-andekus-kuierivajadus/)
Klassijuhataja ülesanded klassis; puudumised koolist.
Toodi välja, et klassijuhataja tunde ei toimu regulaarselt. Lapsevanemad peavad
oluliseks, et klassijuhatajatund toimuks, kuna nendes tundides on võimalik klassi
erinevate tegevuste kaudu ühtsemaks muuta.
Algklassides ei toimu klassijuhataja tunde kuna õppekoormus on täis ning hetkel pole
võimalik tundi „klassijuhataja tunnina“ tunniplaani sisse kanda. Tunni võiks sisse
kanda kui infominut kord nädalas klassijuhataja ja õpilaste vahel.
Klassijuhataja ülesanded on sätestatud ametijuhendis (õpetaja ametijuhendi punkt
3.24.):
a) aitab kaasa klassi kui sotsiaalse koosluse väljakujunemisele iga
õpilase arengut soodustavaks keskkonnaks,
b) tagab, et igal õpilasel on võimalik täita klassis oma rolli ja kannab
hoolt, et klassis oleks tegevust, millest iga õpilane saab osa võtta ning
kaasa mõelda, otsustada ja vastutada,
c) on sillaks aineõpetajate ja õpilaste vahel,
d) annab tagasisidet lapsevanemale lapse õpitulemuste, puudumiste,
hoolsuse ja käitumise kohta,
e) edastab teateid kodu ja kooli vahel,
f) klassijuhatajatunnis käsitleb kasvatuslikke teemasid,
g) organiseerib klassi ühisüritusi,
h) viib läbi vähemalt üks kord aastas lastevanemate koosoleku ning
arenguvestluse kõikide õpilaste ja nende vanematega.
Juhtkond võtab selle küsimuse ette ning
klassijuhatajatunni sisu arenguvestluste käigus.

arutab

klassijuhataja

rolli

ning

Koolivorm
Aastaid tagasi on koolivormi teema Kostivere Koolis ülal olnud. Kui teha
kohustuslikuks mõne elemendi kandmine, siis peaks seda ka kontrollima.
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Antud teema juures peaks läbi viima küsitluse lastevanemate seas, kus on nii näited
riietusest kui ka hinnad.
Koolivormi mõtte peab pikemalt ja täpsemalt läbi mõtlema.
Ülesanne Marisele – valmistab kava järgmiseks hoolekogu koosolekuks ette. Mis
variandid, kui palju maksavad.
Muusikatunnid
Kuna teemat tõstatas Maris, siis otsustati seda pikemalt arutada järgmisel hoolekogu
koosolekul.
Talgud
Kostivere Kooli ümbrus vajab puhastamist (klaasikillud, kommipaberid jne). Võiks
korraldada talguid, näiteks, 28.04 seitsmenda tunni ajal. Antud ettepaneku arutavad
õpetajad ning klassijuhatajad 18.04 koosolekul.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub 25.05.2016 kell 17.30

Hoolekogu esimees
Raiko Talvoja

Protokollija
Mari Sepping
//allkirjastatud digitaalselt
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