
KOSTIVERE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 
 
Aeg: 03.05.2017 
Kell: 17.30-18.50 
Koht: Kostivere Kool 
 
Osalejad: Raiko Talvoja, Maris Viires, Diana Pääsuke, Helen Ernits, Helen Eharand, 
Olga Saikovskaja, Mari Sepping 
 
Puudujad: Kaili Raamat, Jarek Terasma, Toomas Laanejõe, Liis Truubon 
 
 
Päevakava: 
 
- Koolivorm. Küsitluse tulemused 
 
Raiko soov oleks see, et koolivorm oleks lastele auasi, lapsed ise tunneksid soovi 

seda kanda. Koolivorm oleks lastele, kes lähevad kooli esindama olümpiaadile, 

mõnele võistlusele või üritusele. 

Koolivormi kasutusele võtmist peab kindlasti rääkima ka sügisel toimuval 

lapsevanemate üldkoosolekul.  

Helen Ernits pakkus välja, et koolivormi mõtet oleks hea levitada sügisel alustava 1. 

klassi lapsevanemate seas. Maris Viires leidis, et koolivormi ostmise/kandmise idee 

peaks veelkord eelkooli lapsevanemate käest üle küsima. Antud hetkel tuleb aga 

välja see, et sügiseks ei jõuaks koolivormid näiteks alustavale 1. klassile valmis. 

Koolivormi mõte on endiselt päevakavas ning Raiko lubas sügisesel lapsevanemate 

üldkoosolekul koolivormi temaatikat selgitada. 

 

- Koolivaheajad 

 
Küsitluse vastuseid analüüsides ja hoolekogus nõu pidades, jõudsime tulemuseni, et 

järgmisest õppeaastast jõustub plaan, kus talvevaheaeg on pikem ehk kaks 

täisnädalat ning suvepuhkus hakkab kaks päeva hiljem. 

 
- Vahetunnid ja nutiseadmed. Asendustegevused 
 
Kooli ajalehes „Tagapink“ viidi läbi ka küsitlus laste seas, kus uuriti laste käest, 

missuguseid tegevusi nemad vahetunnil teha tahaksid. Kahjuks selgus tulemustest, 

et lapsed sooviksid siiski nutiseadmes aega veeta.  



Hoolekogu üheks mõtteks nutiseadmete kasutamise osas on see, et lastele oleks 

vajalik teha koolitus/loeng, mis tutvustaks neile, miks nutiseadmete pidev kasutamine 

koolis hea ja kasulik pole. Koolitus võiks puudutada erinevaid teemasid, nii kiusamist, 

nutiseadmete kasutamist jne. Antud koolitus võiks olla väiksemale grupile korraga, et 

lapsed saaksid kaasa rääkida, arutleda, teha midagi praktilist läbi. Oluline on, et 

lapsed näeksid nutiseadmete kasutamise pikaajalisemat mõju, mitte ainult hetkel siin 

koolis.  

Maris lubas uurida Peaasi.ee asutaja käest, kas neil oleks valmisolek antud teemal 

kooli lastega rääkima tulla. 

Antud hetkel on n.ö nutiseadme keeld koolis hästi toiminud. Olukord vahetundides on 

väga palju paranenud.  

 
- Õuesõpe 
 
Suvel toimub Kostivere Kooli töötajate ümarlaud õuesõppe teemal. Olga selgitas, et 

õpetajatele ja teistele kooli töötajatele on planeeritud 8.-9. juunil Kihnu saarel 

koostöös Kihnu Kooliga ümarlaud „Õppeprotsessi mitmekesistamine maakoolis: 

õuesõpe, aktiivõpe, elamusõpe“. 

Hoolekogus arutlesime ka õuesõppeks vajalike vahendite olemasolu, mida oleks 

õuesõppeks vaja – eraldi katusealune koos laudade ja pinkidega.  

Marise arvates võiks lastelt koguda ideekavandid ja kaasata neid maksimaalselt 

otsustamisprotsessi. Milline on ideaalne õpikeskkond õues õppimiseks, milliseid 

aineid ja kuidas saaks õpetada? Kas on variant teha koostööd ka Kaia kooliga, mis 

on spetsialiseerunud selles suunas. On palju kellelt saame õppida ja oma kogemuse 

pealt ütlen, et kui on õiged inimesed tiimis (isegi kui ainult vabatahtlikud), siis 

hakkavad asjad kiiresti liikuma. Tema ettepanek on panna kokku tuumikmeeskond, 

kes loob protsessi ja kaasab erinevaid osapooli õueala kontseptsiooni ja teostuse 

loomisesse.  

Olga lisas siia juurde, et kohe varsti alustame Kostivere Kooli arengukava 2018-2022 

koostamist. Kõik need mõtted ja strateegiad ning nende saavutamise meetmed 

võiksid seal kirjas olla (hoolekogu on kindlasti oodatud kaasa rääkima). Sisemist 

koolipoolset analüüsi õuesõppe osas on plaanis teha lähimal ajal (mai-juuni). 

Diana nõustus, et laste ideed ja kaasalöömine selle protsessi juures on vajalik ja hea. 

Meil on MTÜ Kostivere Huvikeskus – Diana küsis, kas fondi ei annaks luua, kuhu 

saaks sihtotstarbelisi annetusi igaüks teha. Fond saaks rahastada lõpuks nii mõndagi 



ideed. Pinksilaud õue algus on juba tehtud, kindlasti on lastel ka muidu ideid, meil 

lastevanematena jääb ainult toetada ja leida toetust.  Hea algus on seegi, kui fond 

oleks ning kool ja õpilased teeks ideetalguid, millest kõigile kasu sünniks.  

Maris ütles, et talle meeldib fondi mõte, sest mida konkreetsema asja peale raha 

küsime ja selgemalt vajadust väljendame, seda kindlam on, et leidub ka neid, kes 

päriselt on valmis annetama.  Kuid enne seda, kui asume konkreetsemate 

ettepanekute kallale, tundub talle mõistlik astuda samm tagasi ja teha selgeks, mis 

on meie tegelik, pikemaajaline vajadus. 

Liis kirjutas meili teel järgnevat: Seoses õuesõppe teemaga, siis ootaks ära 

koolipoolse analüüsi, mille põhjal edasi minna. Nõus Marisega, et edasi minna, oleks 

vaja paremat ülevaadet hetkeolukorrast. Ja kindlasti lapsi maksimaalselt kaasata. 

Näiteks koguda enne suvevaheaega kõikidelt klassidelt (lastelt) mõtteid (kirjutades, 

joonistades, maketti tehes, ...), kuidas nemad näeksid rohkemat õpet õues, mis oleks 

heaks lisamaterjaliks teemaga edasiminekuks ning kust tuleks välja ka erinevused 

vastavalt laste vanustele (kui on erinevusi). Lisaks, et kutsuks kellegi kooli 

õuesõppest rääkima siis, kui meil endal on nn pilt selgem ehk siis kas enne uut 

õppeaastat või vahetult uue õppeaasta alguses 

Liis Truubon on omaltpoolt tegelenud järgnevaga: 

Valla haridusvõrgu arengukavasse sai tehtud kaks parandusettepanekut: 

 

- lisada Jõelähtme valla haridusvõrgu arengukavasse ka õuesõppe temaatika ning 

rohkema õuesõppe rakendamise arenemiseks vajalike investeeringute vajadus. 

Ettepanekud olid esitatud koos põhjendustega. 

Vallavalitsuse seisukoht on meie ettepanekuid toetav ja loodame, et järgmisel 

nädalal toimuvates komisjonides ja ülejärgmisel nädalal toimuval volikogul ollakse 

sama meelt. 

 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 20. septembril 2017. 

 

Protokollis: 

Mari Sepping 


