
  

  

KOSTIVERE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

Aeg: 19.09.2016 

Koht: Kostivere Kool 

Algus: 18.00, lõpp 19.15 

Osavõtjad: Helen Ernits, Jarek Terasmaa, Toomas Laanejõe, Liis Truubon, Maris 

Viires, Olga Saikovskaja, Mari Sepping, Diana Pääsuke.  

Puuduja:  Kaili Raamat.  

 

KOOSOLEKU PÄEVAKAVA 

1. Üldkoosolekul  kokkuvõte hoolekogu tegevusest 2015/2016 õppeaastal. 

Raiko teeb hoolekogu poolt kokkuvõtte üldkoosoleku teemadest, mis on olnud 

teemadeks hoolekogus ja millega on tegeletud (e-kool, kooli kodulehekülg, 

bussiühendus, kooli sümboolika, koolirahu, MTÜ asutamine, kujundav hindamine, 

koolivorm, huviringid).  

- Raiko teeb ülevaate kujundavast hindamisest. I klass on ainult kirjeldav 

hindamine ja alates II klassist on numbriline koos kirjeldusega ja see kestab 

IX klassi lõpuni. 

- Koosoleku järgselt saadetakse lapsevanematele kujundava hindamise kohta 

kiri, mis selgitab kirjeldava ja numbrilise  hindamise põhimõtteid.  

- Koolivorm- Ei tohi kanda kapuutsiga riideid ja katkiseid pükse. 

Õpilasesinduses on see teema 20.09 laua peal. Probleem on osadel 

õpilastega ja sellega tegeleme. Lapsevanematele on soovitus tutvuda kooli 

kodukorraga  

- Ranele tutvustab MTÜ Kostivere Huvikeskuse tegevust (see on ettepanek). 

 

2. Varem läbi käinud teemad. 

- Ülekäigurada. Külaselts võtab enda peale. Reaalsuses on vajadus 2 

ülekäiguraha järele. Üks lasteaia juurde ja teine bussipeatuste vahele. 

- Toitlustus. Pikapäevarühma toitlustamine on tasuta vaid pikapäevarühma 

lastele. Nende laste vanemad, kelle lapsed on huviringis või muusikakoolis 

kuid kes soovivad ka toitlustust, võiksid selles küsimuses pöörduda otse kooli 

direktori poole.  



  

  

- Huviringid. Tööd alustasid 12. Septembrist. Registreerida saab 28. 

Septembrini, seni saab osaleda ilma registreerimata n.ö. tutvumiseks. Kooli 

kodulehel on info olemas. Sel aastal tuleb e-kooli ka ringide päevik.  

- Mari Seppingu ettepanek: Inglise keele ring algklassidele. Tasuline. Pumble 

Erakool. Annavad õpetajale kasutada 9 tahvelarvutit ja need on kogu aeg 

õpetaja käes. Kuutasu on 29€ kuus.  

- Hoolekogusse on vaja I klassi esindajat. Esitame üldkoosolekul üleskutse. 

 

3. Uued teemad. 

- Koolivorm. Olga pakub välja, et koolis võiks olla kasutuses 2 polosärgi 

varianti. Näiteks I –IV klassis oleks polosärk kohustuslik koolivormi element ja 

ülejäänud võivad vabatahtlikult seda kanda. Iga õpilane ja õpetaja võiks seda 

omada ja selga panna kooli üritustel. On võetud ka pakkumine: 

www.sirentex.ee (100% puuvill. Kas on veel materjali valikuid? ). Maris otsib 

üles, mis oli teise koolivormi tootja nimi ja uurib, kas saab ka materjalide 

näidiseid. Ettepanek, et 1 pluusi ostab kool omalt poolt ja teise ostab iga 

lapsevanem ise. Ettepanek küsida tagasisidet lapsevanematelt. Pakkuda välja 

lisaks polosärgile ka kooli sümboolikaga vest. Vallast uurida, kas neil on 

võimalik toetada rahaliselt koolivormi soetamist. Selle eest vastutab Olga 

Saikovsjaka. Teema on veel toores ja vajab arutamist. 

 

Järgmine hoolekogu koosolek on peale vaheaega, 9.11.2016 kell 17.30.   

Koosoleku läbiviija 
Raiko Talvoja 
 

Hoolekogu esimees 
Raiko Talvoja 
 

Protokollija 
Maris Viires 

 

http://www.sirentex.ee/

