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Avasõnad Olga Saikovskajalt ja Raiko Talvojalt.  

 

1) Viimase hoolekogu koosoleku päevakorrapunktide ülevaatamine.  

- Bussiliiklus.  ATKOga hetkel suured probleemid, vald on kursis toimuvaga ja 

tegelevad sellega.  Hoiame sidet, jagame murekohti kui need tekivad ja pöördume 

vajadusel uuesti valla poole.  

- Tsükliline õpe. Liis Truubon teeb ettepaneku hoolekogule, et väiksema mahuga 

õppeained oleksid periooditi, lühema aja peale jaotatuna,  suurema koormusega. 

Tsükliõpe võimaldab õpilasel paremini aineks valmistuda ja ainet omandada.   

Koormust saab jagada erinevate ainete vahele, jaotades need mõistlikult aasta 

peale nii et õpetajal jääb töökoormus samaks.   

Hoolekogu otsustas küsida  õpetajate ja õpilaste arvamust idee osas (kooliajalehe 

küsitlus).  Selgitada,  millised ained oleksid potensiaalsed tsükliõppeks  ja millised on 

nende hoiakud selle mõtte suhtes.  

Ideena pakuti välja pilootprojekti läbiviimine põhikooliõpilastega, et testida praeguse 

ja uue, tsükliõppe tulemuslikkust ja õpilaste rahulolu.  Hoolekogu arutab seda 

päevakorra punkti järgmisel koosolekul edasi.   

 

- I klassi koolikoti raskus.  Esimese klassi lapsevanematelt on mure oma laste 

koolikottide üleliigse raskuse pärast. Õpetaja sõnul on probleem selles, et kotis 

sisalduvad asjad, mis pole õppetegevusega seotud.  Lisaks on probleem, et lastel 

pole võimalik koolis oma õppematerjale hoida, mistõttu peavad nad neid 

igapäevaselt kooli ja koju tassima. Jõudsime kokkuleppele, et hoolekogu liige ja 

lapsevanem Helen Eharand arutab seda küsimust 1. klassi klassivanematega ja 



klassiõpetajaga. Olga Saikovskaja on nõus asjaga tegelema, kui on saavutatud 

ühine seisukoht ning muuhulgas uurima muusikaklassi võimalusi: kas õpilased 

saavad õpikuid klassis hoida. 

 

2) Õpilaste riietus koolis.  

Jarek Terasma tutvustas õpilaste hulgas läbiviidud küsitluse tulemusi, mis olid seotud 

kooliriietega.  Uuringu tulemused jagunesid 50:50  kahe sihtgrupi hulgas. Esimene 

grupp, 1.-4. klass soovivad, et õpilased riietuksid viisakalt, mitte dressides.  

Vastukaaluks arvasid  5.-9. klassi õpilased, et eelistaksid koolis vabamat riietust, hea 

meelega dresse.   

 

Õpetajate soov on, et õpilased riietuksid viisakalt, nii nagu koolis kohane.   

 

Otsus:  Igapäevase kooliriietusena ei ole sobilik kanda dresse, välja arvatud kehalise 

kasvatuse tunnis. Sai kokku lepitud, et Olga Saikovskaja saadab lapsevanematele kirja 

koolipoolsete ootustega, mis puudutab riietumist koolikeskkonnas.  

 

3) Hariduse arengukava fookusgrupid.  

Mitmed hoolekogu liikmed võtsid osa Jõelähtme vallas toimunud hariduse arengukava 

fookusgruppidest. Teemadena sai käsitletud järgmisi jutupunkte: 

- Oodata on suurt esimest klassi sügisel ja Kostivere Koolil on üsna suur 

ruumipuudus.  

- Koolistaadion on hetkel pooleli ja jalgpalliplats on vesine. Drenaaž on välja 

ehitamata. Praegune info on, et vead likvideeritakse, kuid ei tea, mis perioodi 

jooksul.  Hoolekogu tegi ettepaneku kutsuda järgmisele hoolekogukoosolekule 

vallas ehitustegevuse eest vastutava isiku.  

- Haridustehnoloog kooli. Soov, et õpetajatel oleks tugiisik IT vallas.   

- Kostivere Kooli maine. Hoolekogu liikmeteni on jõudnud info, et Kostivere Kooli 

ei nähta tugeva koolina, võrdluseks Kuusalu ja Loo kool, mida peetakse tugevaks 

kooliks. Praeguses 9. klassis on keeruline olukord õpimotivatsiooni ja 

õpitulemustega. Näeme ette, et mitu õpilast ei pruugi eksameid sooritada, seetõttu 

võib see omakorda Kostivere Kooli mainele halvasti mõjuda.    

 

4) E-kool. 

Mitmed lapsevanemad on märganud, et jätkuvalt  on e-kooliga seoses sama probleem 

õhus, mis ka varasematelt koosolekutelt läbi on käinud. Jätkuvalt on mõned õpetajad e-

kooli täitmisel ebaselged ja kodutööde sisust ei saa aru lapsevanemad ja sageli ka lapsed 

ise. On ka täheldatud eksimusi e-kooli täitmisel. 

Otsus:  Olga räägib mitmete õpetajatega sellel teemal, kuid soov on, et see ei oleks 

noomiv.  



Soov on, et kodused tööd oleksid selgemalt lahti kirjutatud ja hoolekogu teeb ettepaneku, 

et nendele õpetajatele, kelle osas esinevad kaebused, võiksid saada väikese ekooli 

kasutamise koolituse.   

5) Jooksvad mõtted.  

- Ettepanek, et õpetajate pildid oleksid koduleheküljel nähtaval, piltide juures võiks 

olla lühike lugu õpetaja kohta  

Hea on jätkata  kooli ajalehes õpetajate lugude kajastamist.  

- Laada korraldus ja lapsevanemate informeerimine. Sel  aastal jäi jõululaada info 

kuhugi toppama ja ei jõudnud lapsevanemateni. 

- Järgmine hoolekogu koosolek toimub  15.02 kell 17:30.  
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