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Päevakord: 

1. Kooli direktor andis ülevaate, kuidas kool on algavaks õppeaastaks valmis 

 Kõik õpetajad on olemas ja noori õpetajaid aidatakse kohanemisprotsessis. 

 Sel aastal on koolis õpilasi 95, neist esimesse klassi tulijaid 26. 

 Kooli renoveerimisega on alustatud ja esimene etapp peaks valmima jaanuaris 

2013. 

 Arengukava saab lõplikult valmis novembriks. 

2. Hoolekogu uuris direktorilt, millega saab alanud õppeaastal koolile kasulik olla. 

 Kuna ehituse ajal ei saa koolis valmistada koolilõunat, siis tuleb leida võimalus 

koolilõuna valmistamiseks kusagil mujal.  

Otsustati: Praegusel hetkel saab kool toitlustamist pakkuda ja hoolekogu lisab 

oma tööplaani detsembriks toitlustamise küsimuse lahendamise. 

 Koolil oleks vaja abi transpordi korraldamiseks (väljasõidud, teatrikülastused) 

Hoolekogu ettepanek: Kaasata transpordi korraldamisse lapsevanemad. 

Enamus väljasõite toimub meil Tallinna ja õpetaja võiks koguda kõikidelt 

lastelt väikese transpordiraha (3€), millega saaks abi pakkunud vanematele 

sõitu kompenseerida. 

 Õppetöö korraldamine uuel aastal. 

Otsustati: Hoolekogu tööplaani lisatakse jaanuariks kokkusaamine, et ühiselt 

arutada võimalusi õppetöö korraldamiseks remondi ajal. 

 Remondiga seotud küsimused. 

Otsustati: Hoolekogu koostab vallavalitsusele pöördumise, kus palutakse:  

 üle vaadata projektis ette nähtud klassiruumide suurused. 

 leida võimalus projektis ette nähtud saali ehitamiseks käesoleva 

renoveerimise käigus. 

 võimaldada koolile uue inventari soetamine peale remonti. 



 

3. Hoolekogu ettepanekud: 

 Tõhusamaks info jagamiseks võiks kasutada erinevaid kanaleid: e-mail, kooli 

koduleht, e-kool. 

 Panna kooli kodulehele teade vanematele, et nad ei sõidaks autoga kooli ette. 

 Pikapäeva sööki võiks võimaldada ka nendele lastele, kes on kauem koolis 

(palju tunde, ringid) 

Otsustati: Kool viib läbi küsitluse, kui palju oleks soovijaid ja saadud andmete 

põhjal küsitakse vallalt lisaraha toitlustamise korraldamiseks. Kui lisaraha ei 

saa, siis hakkavad soovijad ise toidu eest maksma. 

 Lisaraha saamiseks võiks luua Kostivere kooli ja lasteaia ühise MTÜ.  

Otsustati: Rääkida plaanist lastevanemate koosolekul ja määrata 

kokkusaamise aeg, et kõik huvitatud saaksid MTÜ loomisel osaleda. 
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