
KOSTIVERE KOOLI ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 

Aeg: 21.09.2016 

Koht: Kostivere Kool 

Algus: 18.00, lõpp 19.00. 

Koosoleku päevakava: 

1. Kostivere Kooli valmisolekust uueks õppeaastaks (Olga Saikovskaja); 

2. Eelmise õppeaasta tulemused ning 2016/2017. õppeaasta perspektiivid (Eele 

Sekk); 

3. Huviringid ja üritused (Ranele Raudsoo); 

4. Kokkuvõte hoolekogu tööst (Raiko Talvoja); 

5. Muud küsimused. 

 

Avasõnad kooli direktorilt Olga Saikovskajalt.  

Õpetaja Tiina Kaasiku õnnitlemine, kel täitub sel aastal Kostivere Koolis 30 aastat. 

 

1. Kostivere Kooli valmisolekust uueks õppeaastaks (Olga Saikovskaja) 

 

Uued inimesed 

 Matemaatikaõpetaja Kadri Lill 

 Muusikaõpetaja Margit Nagel                       

 Kehalise kasvatuse õpetaja Sören Jõõras 

 Väikeklassi õpetaja Aile Tuuder  

 Pikapäevarühma kasvataja Liis Pihlik  

 Uued õpilased (4. klass, 6. klass, 7. klass, 1. klass: kokku 21 uut õpilast) 

 

Üldeesmärgid 2016/2017 õppeaastaks 

 Töö andekatega. Suur valik mitmekülgseid huviringe eri huvidega õpilastele. 

Huviringide eesmärk on arendada õpilaste tugevamaid külgi veelgi enam ning 

anda rakendust andekatele lastele. 

 Tähelepanu pööramine HEV-õpilastele. Temaatilised koolitused, koostöö 

tugispetsialistidega (eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog, logopeed, 

meditsiinitöötaja, väikeklassi õpetaja, abiõpetaja, huvijuht). Eesmärk on 

märgata õpilaste erivajadusi ning arvestada õpilase individuaalsusega. 



 9. klassi õpilaste kvaliteetne ettevalmistamine lõpueksamiteks ning 

nõustamine gümnaasiumi või ametikooli valimisel. 

 Käitumisprobleemide lahendamine, etiketi õpetamine 1. klassile ning 9. 

klassile III veerandil.  

 Kultuuriürituste ning muuseumite aktiivne külastamine.  

 Õpilaste tunnustamise süsteemi välja töötamine.  

 Õpilaste omavastutuse kasvatamine (tööde õigeaegne esitamine, hinnete 

parandamine, riietus, loovtöö, töövahendid, konsultatsioonid) 

 E-kooli tõhusam täitmine infovahetuse eesmärgil kooli ning kodu vahel. 

 Sportlike tegevuste abil toetada õpilase kujunemist hea tervise ja töövõimega 

isiksuseks. 

 

Loengusari lastevanematele ja õpetajatele 

 5. november kell 11.00-12.30. Lapse isiksusliku arengu toetamine. (Meelike 

Saarna) 

 11. veebruar. Kuidas lapsevanem saab last kooliteel toetada? Kuidas õpetaja 

saab motiveerida ennast ja õpilasi? (Raul Rebane) 

 aprill (ootame ettepanekuid) 

 Loengud algavad kell 11.00. Loengu ajaks on väiksematele lastele ettenähtud 

sportlikud mängud koolivõimlas. 

 

Pikapäevarühm töötab järgmise päevakava alusel 

 11.25 – 13.25 Kogunemine. Tegevused õues või klassiruumis . Käelised 

tegevused, joonistamine, mängimine, filmide vaatamine, jalutuskäik, 

tegevused õues. 

 13.25 – 16.00     Alustavad huviringid, huviringidesse suunamine. 

 13.25 – 14.10 Tundides alustatu lõpetamine, koduste õpiülesannete 

täitmine  (kehtib nende õpilaste kohta, kes ei osale huviringides). 

 14.10 – 14.20 Pikapäevarühma söömine. 

 14.20 – 16.00  Tegevused õues või klassiruumis . Käelised tegevused, 

joonistamine, mängimine, filmide vaatamine, jalutuskäik, tegevused õues. 

Muudatused pikapäevarühma töös 

 E, T, K, N, R – 6. tunni ajal saavad II ja III klassi õpilased õppida Kristiine 

juures (II klassi koduklassis). 

 N – 6. tunni ajal on II klass Kristiine juures õppimas (III klassil on veel tund). 



Inimesed 

 E – Liis, +  7. tund Heili 

 T – Liis, + 4 või 5 tund Heili, 6. tund Irina 

 K – Liis, + 6.tund Heili, 7. tund Irina (üks osa lapsi Mari klassis, teine osa 

jalutab vm tegevused, sõltuvalt ilmast) 

 N – Liis, 6.tund Irina + 7. tund Heili 

 R – Liis, + 4 tund Irina, 6, tund Heili. 

Pikka päeva viivad läbi: LIIS, HEILI, IRINA, KRISTIINE. 

Kostivere Kooli eelkool 

 Eelkool toimub alates 06.oktoobrist üle nädala neljapäeviti kell 16.30-18.00. 

 

6.10 kell 16:30 ootame koolimajja lapsi ja kell 17:30 on oodatud kõik eelkoolis 

osalevate laste vanemad. Esimesel kohtumisel toimub eelkooli avalduste 

vastuvõtt ja info jagamine! 

Õpetaja Tiina Kaasik 

 

2. Eelmise õppeaasta tulemused ning 2016/2017. õppeaasta perspektiivid (Eele 

Sekk) 

 

2015/2016 õppeaasta numbrites 

 Õpilasi õppeaasta alguses 124, lõpus 123   

Võrdluseks: 2014/15 – 116 õpilast; 2013/14 – 97 õpilast 

 Väikseim klass 6. klass – 6 õpilast 

 Suurimad klassid 2. ja 4. klass – 22 õpilast 

 Töötas ka väikeklass 2 õpilasega ja 1 õpilane oli üks-ühele õppes 

 Koolis töötas 14 aineõpetajat, direktor, õppejuht, huvijuht, abiõpetaja, 

pikapäevarühma kasvataja, eripedagoog, sotsiaalpedagoog ja logopeed (2x 

nädalas), psühholoog (1x nädalas) 

Õppeedukus 2015/2016 õppeaastal 

1.-3.kl. – kujundav hindamine, kõik 57 õpilast lõpetasid klassi 

4.-9.kl. (66 õpilast) – numbriline hindamine: 

 8 õpilast lõpetas kiituskirjaga 

 33 õpilast õppisid “4”-”5”-le (tervelt 50% õpilastest!) 

 Kõige rohkem oli tublisid õppijaid 4.kl., 7.kl. ja 9.kl.  



 Täiendavale õppetööle jäi 6 õpilast, 1 õpilane jäi klassikursust kordama 

teist aastat järjest 

Osalemine maakonna aineolümpiaadidel 

Olümpiaadidel osalemine oli tagasihoidlik - 12 õpilast 4.-9. klass: 

 Eesti keel 9. klass 

 Matemaatika 4.-6. klass 

 Bioloogia 8. klass 

 Geograafia 7.klass 

Võrdluseks: 2014/15 osales 23 õpilast ja 2013/14 osales 17 õpilast 

Auhinnalisi kohti ei saavutatud. 

Tasemetööd 

 

 

 

 

 

 

 



9. klassi lõpueksamid 

 

9. klassi õpilaste edasiõppimine 

Kõik lõpetajad läksid edasi õppima gümnaasiumisse: 

 3 õpilast Loo Keskkooli 

 2 õpilast Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 

 1 õpilane Tallinna Ühisgümnaasiumi 

 1 õpilane Kuusalu Keskkooli 

2016/2017 õppeaasta  

 Õpilasi 130 

 Õpilaste arvult suurim klass 3.klass – 22 õpilast 

 Väikeklassid erivajadustega õpilastele – kokku 6 õpilast + 1 õpilane üks-ühele 

õppes 

Muudatused 

 Hindamise kord  

- 1. klassis kasutatakse ainult kujundavat hindamist 

- Alates 2. klassist hakatakse kirjeldava hindamise toetamiseks kasutama ka 

numbrilist hindamist viiepallisüsteemis.  



 Aastal 2015 kooliteed alustanud õpilaste hindamise kord on vastu võetud 

lapsevanemate soove arvestades järgmiselt: 2016/2017. õppeaastal jäädakse teises 

klassis kirjeldava hindamise juurde, numbrilist hindamist hakatakse nende õpilaste 

puhul kasutama 2017/2018. õppeaastal. 

Uuendused 

 Tööde järelvastamine - 5.-9. klassi õpilased saavad töid järele teha 

kolmapäeviti kell 14.20-16.00 õppejuhi ja/või huvijuhi ruumis eelnevalt 

aineõpetaja juures registreerides 

 Õpetajate konsultatsiooniajad on ainult konsultatsioonideks 

E-kool 

 Tegemata töö  - “X” 

 Järeltöö sooritamiseks on aega üldjuhul 10 õppepäeva kooli tulemise hetkest 

 Kui õpilane ei ole tööd ära teinud, muutub “X” hindeks “1”  

 Märge “*” on sõnaliste hinnangute jaoks 

 Märge “T” – töövahendid kodus 

 Kui õpilane on hilinenud 15 minutit – läheb e-kooli kirja põhjuseta puudumine 

 Tunnikirjelduse alt leiab ülevaate tunnis tehtu kohta. Tunnikirjeldused on 

olulised just sel ajal, kui laps on haige ning puudub koolist pikka aega. Kui 

tervis paraneb, on just tunnikirjelduste alt võimalik vaadata, mida on tundides 

tehtud ning selle järgi on võimalik kodus iseseisvalt õppida.  

Murekohad 

 Korrektne riietus – lõhkised teksad, dressipüksid, šortsid, liiga avara 

dekolteega pluusid ning liiga lühikesed seelikud ei ole kooliriietus 

 Pikad juuksed kinni panna (ka poistel) – kindlasti kehalise kasvatuse ja 

tööõpetuse tundides ning sööklas 

 Õppevahendid (k.a. kirjutusvahend) peavad kaasas olema igas tunnis 

 Koridorides ja treppidel jooksmine 

Uuendused 2017/2018 õppeaastal 

 5 koolivaheaega  

 9. klassil digipädevuste tasemetöö 

 

 

 

 



3. Huviringid (Ranele Raudsoo) 

 

 Sel õppeaastal 14 tasuta huviringi:  

 Mudilaskoor 

 Spordistuudio 

 Lauluring 

 Matemaatika 

 Puutöö 

 Muuseumisõprad

e ring 

 Robootika 

 Inglise keel 

 Nuputa 

 Ajaleht 

 Kergejõustik 

 Sulgpall 

 Võrkpall 

 Meisterdamine

 

 

 15. oktoober alustab Etiketikoolitus mõisas. Maksab 5 eurot kord. Rohkem 

infot e-koolis. 

 Ringidesse registreerimise lehti ootame tagasi 28. septembriks.  

 Lapsevanemad toetavad ja suunavad lapsi huviringides korrektselt osalema.  

 Lisainfo: ranele.raudsoo@kostivere.edu.ee 

 Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede 

13.25-
14.10 

Mudilaskoor (1.-
4. kl.) M. Nagel 
 
Spordistuudio, 
(1.-4. kl.) K. 
Hunt 

Muuseumisõbrad, 
(kõik huvilised) I. 
Kingsepp  
 

Mudilaskoor (1.-
4. kl.) M. Nagel  
 
Nuputa, (4. kl.) 
T. Kaasik 

 
 

Spordistuudio, 
(1.-4. kl.) K. 
Hunt 

14.20-
15.05 

 
Lauluring, (kõik 
huvilised) M. 
Nagel 
 
 
 

Muuseumisõbrad, 
(kõik huvilised) I. 
Kingsepp  
 
Lauluring, (kõik 
huvilised) M. 
Nagel 

Ajaleht, (5.-9. 
kl.) R. Kauppi? 

Ajaleht, (5.-9. kl.) 
R. Kauppi? 
 
Meisterdamine, 
(1.-4. kl.) M. 
Sepping ja R. 
Raudsoo 

 

15.15-
16.00 

Matemaatika, K. 
Lill (õpetaja 
kutsel) 
 
Meisterdamine, 
T. Kuuse 
 
Spordistuudio, 
(4.-9. kl.) K. 
Hunt 
 

Robootika, (5.-9. 
kl.) K. Saaremäe  
 
Inglise keel, M. 
Trisberg (õpetaja 
kutsel) 
 
Active Studio 
(kuutasu 15 eurot) 

Ajaleht, (5.-9. 
kl.) R. Kauppi? 
 
Kergejõustik, 
(3.-9. kl.) S. 
Jõõras 

Robootika, (2.-4. 
kl.) K. Saaremäe  
 
Ajaleht, (5.-9. kl.) 
R. Kauppi? 
 
Kergejõustik, (3.-
9. kl.) S. Jõõras  
 
Meisterdamine, 
(1.-4. kl.) M. 
Sepping ja R. 
Raudsoo  

 

16.00-
17.00 

Korvpall, Ü. 
Kerde (kuutasu 
20.-)  

 
Meisterdamine, 
T. Kuuse 

 

Robootika, (5.-9. 
kl.) K. Saaremäe  
 
Rahvatants 
mõisas I. Pärila 
16.00 – 17.30 
 
Sulgpall, H. 
Kaarjärv 16.00 – 
17.30 

Korvpall, Ü. 
Kerde (kuutasu 
20.-)  

Robootika, (2.-4. 
kl.) K. Saaremäe  
 
Korvpall, Ü. Kerde 
(kuutasu 20.-)  
 

 
 

16.30 – 
18.00  

   Eelkool, T. Kaasik  

17.30-
18.30 

Maadlus, M. 
Plaser (kuutasu 
35 eurot) 

Võrkpall, V. Rada  
17.30 – 19.00 

Maadlus, M. 
Plaser (kuutasu 
35 eurot) 

Võrkpall, V. Rada  
17.30 – 19.00 

Maadlus, M. 
Plaser 
(kuutasu 35 
eurot) 



4. Kokkuvõte hoolekogu tööst (Raiko Talvoja) 

 

Hoolekogu sai eelmisel õppeaastal kokku 5 korda.  

Arutati: 

koolirahu teemasid; 

e-kooli kasutamist õpetajate poolt; 

Kostivere Kooli sümboolika valimist ja kindlaks määramist; 

kooli kodulehe kujundust; 

matemaatika ja muusikaõpetuse tundide korda;  

pikapäevarühma tööd; 

 

Koostöös hoolekogu liikmetega koostati ka sisehindamise küsitlus. 

Hoolekogu abiga alustas tööd ka uus bussiliin nr 150.  

Raiko Talvoja tegi ettepaneku 1. klassi lapsevanematele, kas keegi neist soovib 

hoolekoguga liituda. 

 

5. MTÜ Kostivere Huvikeskus (Ranele Raudsoo) 

14. jaanuaril 2016 loodi Kostivere Kooli juurde kuuluv MTÜ Kostivere Huvikeskus. 

Hetkel on MTÜ juhatuses kaks liiget: Üllar Kerde ja Ranele Raudsoo. MTÜ 

tegevusvaldkond on väga lai ja siiani on huvijuht kirjutanud MTÜ alt kolm projekti, mis 

on aidanud kaasa kooli tegemistele: 

 Muusikal „Merineitsi“  

 „Võrkpall Jõelähtme valda“ 

 Korvpalli laager 

Üleskutse lapsevanematele: kui tunnete, et tahate kooli tegemistele kaasa aidata ja 

teil mõni hea idee laste koolitee rikastamiseks, siis pöörduge huvijuhi poole ja 

mõtleme koos, kuidas ja kuhu projekte kirjutada ning kuidas edasi liikuda. 

 

 

Protokollija: Mari Sepping 

Direktor: Olga Saikovskaja 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 



 

 


