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Avasõnad Olga Saikovskajalt ja Raiko Talvojalt.
1.
Tsükliõppe küsitlus on läbi viidud ning tulemused teada. Enne küsitlust tutvustati
osalejatele tsükliõppe tähendust. Küsitluse kommentaarid andsid alust arvata, et selle mõte
ja tähendus jäi siiski arusaamatuks. Trükliõppe juurutamisele oldi pigem vastu, kui poolt.
Õpilaste seas oli enamus vastu, poolt ca 15%, õpetajate seas oli palju erapooletuid,
pooldajate protsent suurem, kui õpilaste seas (35%)..
Hoolekogu kokkuvõte – vajab edaspidist laiemat tutvustamist, et siis uuesti kaaluda
tsükliõppe rakendamist III kooliastmes (kindlasti ei sobi see algklassile ega lõpuklassile).
Sügisel võetakse teema uuesti arutamisele.
2.
Õpilaste riietus koolis – direktori poolt on varasemalt saadetud listidesse riietuse osas
kehtivad nõuded. Sellele vaatamata käiakse jätkuvalt koolis dressides. Kool ja hoolekogu
taunib sellist riietust koolikeskkonnas. Kool peab nõudma kodukorras heaks kiidetud riietust.
Hoolekogu otsus – kodukorras ettenähtud riietus on kohustuslik kõigile. Klassiõpetaja ja/või
kooli juhtkonna poolt vajalik individuaalne lähenemine õpilastele, kes kannavad sobimatut
riietust (nt dresse) ning lapsevanemaga kontakteerumine lapse riietuse muutmiseks.
3.
I klassi koolikoti raskus – eelmisel hoolekogul arutusel olnud teema osas saavutasid I
klassi lapsevanemad selle, et vähemalt muusikatunni õpikut ning töövihikut ei pea lapsed
kaasas kandma, vaid need võivad jääda klassi. Muude õpikute osas, kui aine vajab kodus
õppimist, siis ei jää muud üle, kui kaasa võtta.
Hoolekogu otsus – väike lahendus leitud ning rohkem ei ole võimalik praegu midagi teha.
4.
Laatade korraldusest – vaadati üle eelmisel hoolekogul juttu olnud laatade
korralduslik pool, mil info ei ole piisavalt aegsasti lastevanemateni edastatud. Tõdeti, et ka

seekord Sõbrapäeva laada info ei jõudnud aegsasti lastevanemateni. Lapsed ise kipuvad
unustama. Seekord saadeti info kutsena klassi listidesse, kuid samuti vaid eelmisel päeval.
Kodulehel on küll info varakult üleval, kuid kooli kodulehte ei külastata piisavalt tihti, mistõttu
info jääb kätte saamata.
Jutuks tuli ka laada sidumine erinevate projektidega – heategevuslik mõte ja ideed on
teretulnud.
Hoolekogu ettepanek – kool peaks saatma klasside listi laada info kohta sarnaselt nagu
seekord Sõbrapäeva laada eel, kuid kindlasti mõned päevad enne laada toimumist
5.
Kooli märk – varasematelgi hoolekogu koosolekutel arutusel olnud teema, et koolil
võiks olla oma märk, vormi detail – esindusdetailina või igapäeva osana. Olga näitas kleebist,
mida saab kasutada erinevatel puhkudel. Teostus võiks siiski olla laiem – kooli märk, vest,
puhv, käepael – teema võiks leida laiemat arutelu õpilaste ja lastevanemate hulgas.
Hoolekogu otsus – Maris otsib uuesti üles küsitluse tulemused kooli vormi / sümboolika kohta
ning varasemalt võetud pakkumise vestidele.
Uurime mujal koolides kasutusel olevaid vorme ja viise. Teema arutelu jätkub järgmisel
koosolekul.
6.
Nutiseadmete kasutamine koolis – tekkis tugev arutelu, kuivõrd see on suur
probleem. Kooli ettepanek on keelustada nutiseadmete kasutamine vahetundide ja tundide
ajal. Arutamisel oli alternatiivide pakkumine, teavitustöö vajadus õpilastele (nutisõltuvus jne),
loeng.
Pika vahetunni osas on alternatiiv olemas – seda kasutatakse. Hea ilmaga võimalus ka
väljas pikal vahetunnil olla.
Hoolekogu otsus – hoolekogu toetab kooli ettepanekut keelustada nutiseadmete kasutamine
vahetundide ja tundide ajal. Peale õppetöö lõppu on lubatud kasutada.
Kaks varianti:
1) Õpilastel on keelatud telefonide kasutamine vahetundide ja tundide ajal. Õpilastelt, kes
keelust üle astuvad, konfiskeeritakse telefon ning jäetakse hoiule kuni koolipäeva lõpuni.
2) Õpilastel on keelatud telefonide kasutamine vahetundide ja tundide ajal. Õpilased
annavad kooli tulles oma telefonid hoiule. Peale koolipäeva lõppu saavad tagasi.
Kool teavitab kõiki õpilasi ja lapsevanemaid uuest korrast ning antakse teada tähtaeg (?
01.03 ?), milleni kehtib variant nr 1. Kui antud aja jooksul jätkub keelust üle astumine, siis
võetakse kasutusele variant nr 2.
Kool võtab kasutusele ühe telefoni, kuhu saavad helistada vanemad, kel peaks olema
vajadus last kätte saada või infot lapsele jätta. Seda telefoni on lubatud kasutada ka õpilasel,
kui tal on vajadus vanemale helistada.
Hoolekogu jätkab alternatiivide aruteluga – koridoridesse ajaveetmise vahendid (märksõna:
Liikumislabor).
7.
Õuesõpe – õuesõpe, elamusõpe, aktiivõpe – need õppevormid ei ole leidnud
Kostivere Koolis piisavat tähelepanu ega kasutust. Kaootiliselt on olnud mõningaid tunde
õues, kuid puudub süstemaatilisus.
Hoolekogu otsus – vajalik tutvustada lähemalt nende õppevormide sisu, rakendamise
tulemuslikkust, kutsuda külla seda õppevormi tundvad inimesed – tutvustav loeng
õpetajatele, lastevanematele lähiajal, nt neljapäevasel õhtul, mil saaks suurem hulk inimesi

osaleda ning kaasa rääkida. Liis võtab enda peale asjatundja leidmise ning aja
kokkuleppimise.
Arutamisel oli varjualusel vajadus. Õuesõppega seonduvalt võiks olla kooli territooriumil ka
varjualune pinkidega, mis tagaks võimaluse igal ajal teha tund õues. Selle projektiga võiks
kaasata õpilasi, puutööklassi vahendeid, lapsevanemaid. Rahastus: kogukond ise, valla
projekti läbi jne – selle arutelu on veel ees.
Hoolekogu hääletas ühehäälselt ettepanekut esitada valla arengukavasse punkt, millega vald
näeb ette õuesõppe, aktiivõppe, elamusõppe arendamist valla koolides. Seeläbi on võimalik
ka hiljem esitada projekte ning saada rahastust. Tähtaeg 20.02.2017.
8.

Jooksvad küsimused

I klassi lapsevanemalt tuli küsimus, miks reedeti on pikk päev kella 15-ni ja miks nt
projektinädal on kool vaid 12-ni, I klassi vanema mure on põhjendatud, kuivõrd laps ei ole
veel piisavalt iseseisev üksinda kodus olema.
Olga vastas – lapsed on reedeks juba väga väsinud pikkadest koolipäevadest. Pikapäeva
õpetaja on siiski kella 16-ni majas ning lapsevanem võiks alati pöörduda kooli, kui selline
mure on ja rääkida kooliga võimalused läbi.
Kooli kodulehele foorumi loomine – foorumi eesmärk oleks anda lastevanematele võimaluse
ettepanekute tegemiseks, arutelu algatamiseks.
See teema edastatakse Olga poolt Ranelele, kes annab oma hinnangu, mille järel tuleb
antud teema arutellu järgmisel koosolekul.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub 29.03 kell 17:30.
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