KOSTIVERE KOOLI LASTEVANEMATE
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL NR 1-5/1

Aeg: 26.09.2017
Koht: Kostivere Kool
Algus: 18.00, lõpp 19.30
Koosoleku päevakava:


Kostivere Kooli valmisolekust uueks õppeaastaks (Olga Saikovskaja);



Eelmise õppeaasta tulemused. 2017/18. õppeaasta. (Eele Sekk);



Huviringid ja üritused (Ranele Raudsoo), tasuliste ringide juhendajad tutvustavad
oma tegevusi Kostivere Koolis (Active Studio ning MTÜ Kostivere Huvikeskus);



Kokkuvõte hoolekogu tööst (Raiko Talvoja), uue hoolekogu koosseisu valimine;



Muud küsimused.

Avasõnad kooli direktorilt Olga Saikovskajalt.

1. Kostivere Kooli valmisolekust uueks õppeaastaks (Olga Saikovskaja)
Uued inimesed


Sotsiaalpedagoog Katrin Kõiv



Abiõpetaja Heili Merendi



Muusikalise liikumise õpetaja Märt Agu



Üks ühele õpetaja Liis Tagel



Uued õpilased (9., 8., 7., 5., 4 klass – 9 uut õpilast; 1. klass: 22 õpilast; kokku 31 uut
õpilast)

Üldeesmärgid 2017/2018. õppeaastaks


Kooli traditsioonide ja ajaloo väärtustamine 330. õppeaasta tähistamise kaudu. 330.
õppeaasta tähistamise tippsündmuseks on kodanikupäev, mille ettevalmistamine
toimub kodulootundide raames.



Rahvakultuuri populariseerimine mudilaskoori tegevuse arendamise ning
rahvatantsu õpetamise taaselustamise kaudu. Eesmärgiks on osalemine Harjumaa
laulu- ja tantsupeol 2018. aasta juunis.



Õpilaste julgustamine – erinevatel kultuuriüritustel osalemine. 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. Tugispetsialistide vahelise koostöö
tõhustamine (eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog, logopeed,
meditsiinitöötaja, väikeklassi õpetaja, abiõpetaja, huvijuht).



9. klassi õpilaste kvaliteetne ettevalmistamine lõpueksamiteks ning nõustamine
gümnaasiumi või ametikooli valimisel, gümnaasiumide külastamine novembrikuu
jooksul.



Käitumisprobleemide lahendamine, etiketi ja sotsiaalsete oskuste õpetamine 1.
kooliastmes.



Kultuuriürituste ning muuseumite aktiivne külastamine, õuesõppe osakaalu
suurendamine.



Õpilaste tunnustamise süsteemi välja töötamine.

Loengusari lastevanematele ja õpetajatele


2. november. Lapse isiksusliku arengu toetamine. (Tuuli Vellama)



7. veebruar. Emotsioonide juhtimine(Ville Jehe)



aprill (ootame ettepanekuid)



Loengud toimuvad Kostivere raamatukogus algusega kell 18.00. 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.



Õpetajad: LIIS, HEILI, IRINA, KRISTIINE

Kostivere Kooli eelkool


Eelkool toimub alates 04.oktoobrist kolmapäeviti kell 17.00-18.30.

4.10 kell 17:00 ootame koolimajja lapsi koos vanematega, kohtumisel toimub eelkooli
avalduste vastuvõtt ja info jagamine!


Õpetaja Mari Sepping

Kostivere Kool alustab uue arengukava koostamist.
Arengukava koostamisel tuginetakse järgmistele dokumentidele:


Kostivere Kooli sisehindamise aruanne 2014-2017



Kostivere Kooli digiarengukava 2017-2022



Küsimustikud koolitöötajatele ning lastevanematele:

Põhiküsimus: Mida tuleks teha, et Kostivere Kooli (veelgi) paremaks muuta?
Kirjeldage soove, ootusi, ideid seoses Kostivere Kooli arenguga.


Arengukava töörühm: on oodatud lastevanemad, koolitöötajad, vilistlased,
kohaliku kogukonna esindajad. Oma soovist palun märku anda
olga.saikovskaja@kostivere.edu.ee

2. Eelmise õppeaasta tulemused. 2017/18. õppeaasta. (Eele Sekk)
2016/2017. õppeaasta numbrites


Õpilasi 129, õa jooksul lahkus 2, tuli juurde 2
Võrdluseks: 2015/16 – 123 õpilast
2014/15 – 116 õpilast
2013/14 – 97 õpilast



Väikseim klass 7.klass – 8 õpilast



Suurim klass 3.klass – 21 õpilast



Töötas 2 väikeklassi, 1 õpilane oli üks-ühele õppes, 1 õpilane lihtsustatud õppekaval,
2 õpilast sai keelekümblust, 1 õpilane oli koduõppel



Koolis töötas 17 õpetajat, direktor, õppejuht, huvijuht, abiõpetaja, pikapäevarühma
kasvataja, eripedagoog, sotsiaalpedagoog ja logopeed (2x nädalas), psühholoog (1x
nädalas), kooli tervishoiutöötaja (1x nädalas)

Õppeedukus 2016/17






1.-2.kl. – kujundav hindamine, kõik 35 õpilast lõpetasid klassi
3.-9.kl. (94 õpilast) – numbriline hindamine:
20 õpilast lõpetas kiituskirjaga (21,3%)
27 õpilast õppisid “4”-”5”-le (28,7%)
Kõige rohkem oli tublisid õppijaid 3.kl., 4.kl. ja 8.kl.
Täiendavale õppetööle jäi 12 õpilast, nendest 4 õpilast (9.klass) jäi klassikursust
kordama

Osalemine maakonna aineolümpiaadidel









Olümpiaadidel osales 20 3.-9.kl. õpilast :
Keemia 8.kl.
Eesti keel 7.-8.kl.
Matemaatika 4.-6.kl. ja 8.kl.
Bioloogia 9. kl.
Ühiskonnaõpetus 9.kl.
Inimeseõpetus 5.-8.kl
Õpioskused 3.kl.
Võrdluseks: 2015/16 osales 13 õpilast, 2014/15 - 23 õpilast ja 2013/14 - 17 õpilast
Auhinnalisi kohti ei saavutatud.

Tasemetööd

Eesti keel
3.klass

Matemaatika
3.klass

Eesti keel
6.klass

Matemaatika
6.klass

Ajaluguühiskond6.klass

Õpilaste
arv

21+1
väikeklass

21+1
väikeklass

8+1
väikeklass

8+1
väikeklass

8+1 väikeklass

Keskmine
tulemus
Kool/Riik

80,6%+
63% vk/
79,7% riik

60,6%+
78% vk/
73,9% riik

74,4%+
87,3% vk/
82,1% riik

48%+
73,5% vk/
62,4% riik

66,6%+
82,9% vk/ 75,1%
riik

Edukus
(tulemus
vähemalt
50%)

100%

81,8%

100%

44,4%

95,6%

Kvaliteet
(tulemus
vähemalt
75%)

63,6%

31,8%

55,6%

22,2%

44,4%

9. klassi lõpueksamid

Õpilaste
arv

Keskmine
tulemus %

Keskmine
hinne

Edukus
(50%)

Kvaliteet
(75%)

Eesti keel

10

63,8%

3,1

80%

30%

Matem

10

48,9%

2,4

44,4%

11,1%

Inglise keel

2

75%

3,5

100%

50%

Vene keel

2

90%

4,5

100%

100%

Füüsika

2

46,7%

2,5

50%

0%

Keemia

2

36,5%

2

50%

0%

Geograafia

1

58,7%

3

100%

0%

Ühiskonnaõpetus

1

81,3%

4

100%

100%

9.klassi õpilaste edasiõppimine
Põhikooli lõpetas 6 õpilast



Klassikursust jäi kordama 4 õpilast, neist 1 õpilane asus õppima Tallinna
Täiskasvanute Gümnaasiumis, 3 õpilast Kostivere Koolis
Kõik lõpetajad läksid edasi õppima gümnaasiumisse:
◦ 5 õpilast Loo Keskkooli
◦ 1 õpilane Vanalinna Hariduskolleegiumi

2017/18. õppeaasta


Õpilasi 144, õpetajaid 18, abiõpetajaid 2



Õpilaste arvult suurimad klassid 1.klass ja 4.klass – 21 õpilast



Väikeklassid erivajadustega õpilastele – kokku 3 õpilast + 1 õpilane üks-ühele õppes,
2 õpilast lihtsustatud õppekaval

Trimestrid:


I trimester – 01.09-29.11.2017



II trimester – 30.11.2017-09.03.2018



III trimester – 10.03-12.06.2018

Koolivaheajad (5):


21.-29.10.2017



23.12.2017-07.01.2018



24.02-04.03.2018



21.04-04.05.2018



13.06-31.08.2018

Hindamine


Trimestri kaupa



Õppeaines, mida on ette nähtud üks tund nädalas, aga tund toimub paaristunnina (nt
9. klassi tööõpetus, 7.klassi geograafia) pannakse aastahinne välja jaanuari 3. nädala
lõpuks



Jooksvatest hinnetest teavitatakse e-kooli ja hinnetelehe kaudu



Klassitunnistus antakse õppeaasta lõpus



I klassis kasutatakse kokkuvõtva hindamisena 2 korda õppeaastas toimuvat
kirjeldavat sõnalist kokkuvõtvat hinnangut (jaanuari kolmandal nädalal, õppeaasta
lõpus)



I trimestril rakendatakse õpilase suulisi ja kirjalikke enesehinnanguid ning neist
lähtuvalt püstitatakse eesmärgid järgnevaks õpinguperioodiks



Kirjalike kontrolltööde aeg kavandatakse kooskõlastatult teiste õppeainete
õpetajatega ning avalikustatakse kontrolltööde plaanis e-koolis üldjuhul trimestri
alguses



Kontrolltöö peab olema kokku lepitud vähemalt 5 tööpäeva enne töö toimumist



Ühes õppepäevas võib olla 1 kontrolltöö, nädalas kuni 3 kontrolltööd



Kirjalike tööde hinnetest teavitab õpetaja õpilasi kuni 10 tööpäeva jooksul pärast töö
sooritamist

Järelvastamine, konsultatsioon


Tööde järelvastamine - 5.-9.klassi õpilased saavad töid järele teha kolmapäeviti kell
14.20-16.00



Järelvastamiseks tuleb teavitada aineõpetajat ning aineõpetaja registreerib õpilase
hiljemalt teisipäeva õhtuks järelvastamiste plaani.



Õpetajate konsultatsiooniajad on ainult konsultatsioonideks









E-kool
NB! Õpilasel ja vanemal peavad olema oma paroolid!
Märge “X” - tegemata töö
Märge “*” on sõnaliste hinnangute jaoks
Märge “T” – töövahendid/kehalise kasvatuse riided kodus
Uus märge “!” – kodune töö õigeks ajaks tegemata
Kui õpilane on hilinenud 15 minutit ja rohkem – põhjuseta puudumine
Tunnikirjelduse alt leiab ülevaate tunnis tehtu kohta
E-kooli juhendi lapsevanemale leiab kooli kodulehe avalehelt vasakust veerust

Tasemetööd 2017/18
NB! Tasemetööd ei hinnata, tasemetöö on tagasiside vahend õpitulemuste
saavutatuse kohta


3.klassi eesti keel – 24.mai 2018



3.klassi matemaatika – 29.mai 2018



6.klassi eesti keel – 16.mai 2018



6.klassi matemaatika – 22.mai 2018



Tavapärane 6.klassi kolmas tasemetöö (õppeaine teatati vahetult enne toimumist)
viiakse läbi 2018.a. sügisel 7.klassis loodusvaldkonnas



Samuti toimub 2018.a. sügisel loodusvaldkonna tasemetöö 4.klassis



Lubatud digitasemetööd 9.klassis sel õppeaastal ei toimu

3. Huviringid ja üritused (Ranele Raudsoo)
Mis on huvitegevus?
Noorte huviharidus ja huvitegevus on pikaajaline (huviharidus) või lühiajaline (huvitegevus)
süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel tasemeõppest ja tööst vabal
ajal süvendatud teadmiste ja oskuste omandamiseks valitud huvialal (Allikas: noorsootöö
strateegia 2006-2013).
MOTIVATSIOON
Eesmärgistatud tegutsemine saab alguse motiveeritud seisunditest. Motiveeritud seisundite
tekkimisele saavad kaasa aidata erinevad tegurid, milleks on nii välised kui ka sisemised
motiivid.
Sisemise motiivi korral on noorel endal olemas innukus, mis paneb teatud vajadusi
rahuldama. Väliste motiivide korral ootab noor innustust mujalt. Selleks võivad olla kas siis
teised inimesed või materiaalsed esemed.
KODU
Lapsevanema toetus ja suunamine on noore valikute tegemise juures väga oluline!
Vanemate tugi ja julgustamine annavad noorele juurde enesekindlust ja järjepidevust, mis
omakorda aitavad elus läbi lüüa ja püstitatud eesmärke saavutada!
KOOL
Kool pakub mitmekülgseid võimalusi vaba aega kvaliteetselt sisustada ja huvitegevustes
osaleda. Õpilasi suunatakse ja soovitatakse ringidesse, mis noorele võiksid sobida. Sageli
paraku noored huviringi siiski ei jõua.
Koostöö kodu ja kooli vahel!
AEG
Noortel ei ole aega?!
Märkamatult kulub noorte aeg messengeris chattimisele, instas chillimisele ja snapchatis
screenide tegemisele.
Üha enam kuulen noortelt, et ma ei jõua seda ja ma ei jõua toda. Küsimusele "Mis sa siis
teed?" ei osata vastata.
HUVIRINGID KOSTIVERE KOOLIS
1. Mudilaskoor 1.-5. kl
2. Lauluring Kõik huvilised
3. Ajaleht 5.-9. kl
4. Sportmängud 5.-9. kl
5. Puutöö 3.-9. kl
6. EV3 robootika 4.-9. kl
7. LEGO WeDo robootika 1.-3. kl
8. English Club 2.-3. kl
9. English Club 4.-9. kl
10. Sulgpall Kõik huvilised
11. Kergejõustik 3.-9. kl

12. Kostivere LoTe 7.-9. kl
13. Muuseumisõbrad Kõik huvilised
14. Brainstorm 5.-9. kl
15. Spordistuudio 1.-4. kl
16. Meisterdamine Kõik huvilised

HUVIRINGIDESSE REGISTREERUMINE
Ringidesse registreerimine toimub Google Forms lingi kaudu, mille olen saatnud kõikidesse
klassilistidesse! https://goo.gl/forms/t3ZsAU9TYRdMZMLW2

HUVIRING KUI VÕIMALUS
Meie koolis on 16 tasuta huviringi (sh robootikad, mis nt Lool ja Kuusalus on tasulised ringid).
Me oleme leidnud võimalusi huvitegevuse mitmekülgsustamiseks. Nüüd on aeg neid
võimalusi kasutada!

Motivatsioon on eduka inimese peamine tunnus. Aktiivne ja kirglik tegutsemine on elus
edasiviivaks jõuks ning aitab saavutada eesmärke.
Tasuliste ringide juhendajad tutvustasid oma tegevusi Kostivere Koolis (Active Studio ning
MTÜ Kostivere Huvikeskus)

4. Kokkuvõte Kostivere Kooli hoolekogu tööst (Raiko Talvoja)
Kostivere kooli hoolekogu koosseis 2016/2017 õppeaastal:
Raiko Talvoja
Kaili Raamat
Diana Pääsuke
Helen Ernits
Helen Eharand
Liis Truubon
Maris Viires
Mari Sepping
Toomas Laanejõe
Jarek Terasmaa
2016/2017. õppeaastal toimus kokku 7 hoolekogu koosolekut:
19. september 2016
2. november 2016
20. detsember 2016
15. veebruar 2017
29. märts 2017
3. mai 2017
20. september 2017
NB! kõikide koosolekute protokollid on leitavad kooli kodulehel

Kooli hoolekogu olulisemad ülesanded:
Kooli tegevuse toetamine, õppe-ja kasvatustegevuse parendamisele ning paremate
tingimuste loomisele kaasa aitamine.
Nõuandev ja initsiatiivi üles näitav roll.
Seadusega ette nähtud formaalne roll.
Olla lapsevanemate hääletoru kooli juhtkonnaga suhtlemisel.
Aidata probleemide ja konfliktide lahendamisel.
Aasta jooksul arutatud olulisemad teemad:
Koolivorm ja igapäevane riietus koolis.
Õuesõpe.
Tegevused vahetundides. Nutiseadmed koolis.
Käitumine koolis.
Kirjeldav ja numbriline hindamine.
Toitlustus pikapäevarühmas ka huviringides käivatele lastele.
Tsükliline õpe. Ei puuduta algklasse.
Koolikoti raskus. Eeskätt 1. klassi teema.
Koolibussid. Hilinemised ja teavitused.
Koolitee Kostiveres. Lasteaia esine tänav ja puuduv ülekäigurada.
E-kooli kasutamine nii õpetajate kui lapsevanemate poolt.
Kooli koduleht.
Kooli personali küsimused. Hetkeseis.
Huviringide proovikuu. Eelmisel õppeaastal oli see abiks ja nii on see ka käesoleval
õppeaastal.
5. Uue hoolekogu koosseisu valimine
Direktor Olga Saikovskaja teatas, et õppenõukogu esindajaks osutuks valituks Ranele
Raudsoo ning õpilasesindust hakkab hoolekogus esindama Sander Sepp ning
lastevanemate poolt on laekunud kaheksa kandidatuuri: Dorel Käosaar, Helen Ernits, Helen
Eharand, Raiko Talvoja, Diana Pääsuke, Maris Viires, Liis Truubon, Reige Ers.
Lastevanemate üldkoosoleku hääletamise tulemusena osutusid kõik eelnimetatud
kandidaadid valituks. Koolipidaja esindaja kandidatuur on hetkel veel lahtine.

Direktor Olga Saikovskaja soovis uuele hoolekogule jõudu ning sellega Kostivere Kooli
lastevanemate üldkoosolek lõpetati.

Protokollis Olga Saikovskaja

