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KOSTIVERE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Aeg: 02.12.2015 

Koht: Kostivere Kool 

Algus 17.30, lõpp 19.00 

Osavõtjad: Toomas Laanejõe, Mareike Averson, Helen Ernits, Diana Pääsuke, Marko 

Raudlam, Kaili Raamat, Raiko Talvoja, Maris Viires, Olga Saikovskaja, Mari Sepping 

Puudujad: Liis Truubon 

Koosoleku juhataja: Raiko Talvoja 

Protokollija: Mari Sepping 

 

Koosoleku päevakord: 

1. Eelmisel koosolekul arutatud teemad 

2. Kooli sümboolika: lipp ja logo. Hetkeseis. 

3. Bussiliiklus 

4. Tervishoid 

5. Kooli puu 1. korruse trepivahes 

6. Kooli missioon ja visioon 

7. MTÜ Kostivere noored asutamine. Hoolekogu võimalikust rollist antud MTÜ 

tegevuses. 

8. Matemaatika tund 

9. Uue koosoleku aja määramine, info saatmine 

 

1. Eelmisel koosolekul arutatud teemad 

Milliseid samme on viimase kuu jooksul tehtud koolirahu saavutamise suunas.  

 Tunnirahu 1. klassis 

 Õpetajal käib abiks Heili Merendi.  

 Annika Jaani mentor on Sirje Hollo. 
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 Vahetundide tegevused 

 20-minutilisi vahetunde on võimalik veeta saalis sportlikke 

tegevusi tehes. 

 Muusika tund 

 Arutati tunni filmimise võimalikkust õppetöö läbiviimise 

analüüsimiseks. 

 Hille Savi mentor on Ranele Raudsoo. 

 E-kool 

 Õppimise sissekandmine peaks olema üheselt mõistetav, 

selgesõnaline. 

 Arutati e-kooli koolituse läbiviimist lapsevanematele, et e-

kooli kasutamine oleks kõigile arusaadav. Koolitus oleks 

mõtekas läbi viia kooliaasta algul. E-kooli kasutamise 

kohta on YouTube-s videoid 

(https://www.youtube.com/watch?v=JezqM03jneU).  

 Eelmisel hoolekogu koosolekul (04.11.2015) arutati ning 

otsustati, et õppimine ja tunnid peavad olema e-kooli 

sisse kantud hiljemalt kella 17.00-ks, soovituslikult kella 

16.00-ks.  

 Käitumine sööklas 

 Viisaka käitumise võistlus – vaikse söömise ja laua 

korrashoiu eest antakse 1.-3. klassi ja 4.-9. klassi 

söögivahetunnis kleepse, mis koondatakse söökla seinal 

olevasse tabelisse. Kuu lõpus valitakse välja kõige 

paremini käituv klass. Novembrikuu kõige hoolsam klass 

oli 1.-3. klassi hulgast 3. klass ning 4.-9. klassidest 9. 

klass.  

 Sööklas pakutavaid toite kiideti, tõsteti esile, et pakutakse 

värsketest toorainetest valmistatud toite. 

 

2. Kooli sümboolika: lipp ja logo. Hetkeseis. 

 Kooli sümboolika valimiskomisjoni kuuluvad hoolekogust Maris Viires, 

Mareike Averson ja Toomas Laanejõe. 

https://www.youtube.com/watch?v=JezqM03jneU
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 Hoolekogu koosolekul esitleti uuendatud lipu ja logo variante. 

 Logo on välja valitud, ametlikult kinnitatud pole. Lipu varianti pole välja 

valitud. 

 Järgmine koosolek sümboolika valimiseks toimub 7. detsembril 2015 

kell 17.30. 

 

3. Bussiliiklus 

 Hoolekogu teeb vallavalitsusele ja Harjumaa 

Ühistranspordikeskusesse pöördumise liin nr 143 sõiduplaani osas, et 

see läbiks teel Tallinna ka Kostivere.  

 Plaan koguda lapsevanematelt tagasisidet, kui paljudele on 

bussiliinide või –aegade muudatus oluline.  

 Ettepanek Liis Truubonile, et tema kirjutaks pöördumise valda.  

 

4. Tervishoid 

 Vaktsineerimine koolis – peab oleme lapsevanemaga 

kooskõlastatud, et nii lapsevanem kui ka perearst teaks, kui last on 

koolis vaktsineeritud.  

 Hambaarst koolis – enne hambaarsti tulekut kooli küsida 

lapsevanema nõusolek, kas lapsevanem lubab oma lapse hambaid 

kontrollida. 

 Pikkuse mõõtmise, kaalumise ja silmanägemise kontrollimiseks 

pole hoolekogu liikmete meelest vajalik lapsevanemate käest eraldi 

luba küsida. 

 

5. Kooli puu 1. korruse trepivahes 

 Antud puu peaks olema rohkem kooliperekeskne, poleks otseselt 

ainult lastele suunatud, vaid ka õpetajatele. Selle all mõeldakse, et 

kogu koolipere peaks puul olevatest mõtetest ja viisakusreeglitest kinni 

pidama.  
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6. Kooli missioon ja visioon 

 

Hoolekogule esitati kooli poolt välja pakutud missiooni ja visiooni mõtted 

hoolekogu liikmetele läbi mõtlemiseks, enda mõtete pakkumiseks.  

 

Hetkemõtted: 

Missioon: toetada õpilaste kujunemist iseseisvateks, sotsiaalseteks, kaasaegses 

ühiskonnas toimetulevateks kodanikeks, kes väärtustavad haridust ja hoolivad 

oma kodukandist. 

 

Visioon: Kostivere Kool on traditsioone ja innovaatilisust ühendav kool, mis annab 

õpilasele piisavad oskused ja teadmised, et saada hakkama iseseisvas elus ning 

soovi korral jätkata haridusteed oma valitud suunal. 

 

7. MTÜ Kostivere noored asustamine. Hoolekogu võimalikust rollist antud MTÜ 

tegevuses. 

 Korvpallitreener Üllar Kerde tegi ettepaneku MTÜ Kostivere noored 

asustamiseks.  

 MTÜ loomine on oluline, et saaks treeneritele trennide läbiviimise 

eest tasu maksta.  

 Mõte panna MTÜ eestvedajaks Ranele Raudsoo. 

 

8. Matemaatika tund 

 Kaili Raamat esitas küsimuse: „Kas kool julgeb öelda, et 9. klassi 

lapsed saavad eksamiteks põhjaliku ettevalmistuse?“ 

 Direktor on teinud ettepaneku Annika Paule matemaatika ringi 

läbiviimiseks.  

 Küsimus: „Kas 9. klassi tunnimaht on maksimaalne ehk kas oleks 

võimalik üks tund nädalas lisaks panna?“ Antud küsimusele oskab 

vastata õppejuht Eele Sekk, tema teab mitu tundi igal klassil on, mis on 

klasside maksimaalne tundide arv.  
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9. Uue koosoleku aja määramine, info saatmine 

 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 27.01.2015 kell 17.30.  

Hoolekogu liikmed nõustusid esimehe tehtud ettepanekuga, et ta saadab koosoleku 

info sel pühapäeval, mis on enne uut koosolekut.   

 

 


