KOOSOLEKU PROTOKOLL 20.09.2017

Koosolekul osalesid: Liis Truubon, Mari Sepping, Helen Ernits, Helen Eharand, Diana
Pääsuke, Toomas Laanejõe, Kaili Raamat, Sander Sepp, Olga Saikovskaja.
Puudujaid ei ole.
Eelmise aasta teemadering
1. Koolivorm- Eelmisel aastal arutlesime koolivormi või koolivormi elementide
kasutusele võtmist, kuid ei jõudnud järgmiste sammudeni. Sel aastal on soov
kaaluda koolivormi elementide kasutusele võtmist I klassis aastal 2018.
2. Õuesõpe- Mõisa rajatakse õuepaviljon ja ollakse valmis seda kasutada andma ka
koolile.

Ka õpetajatelt on korjatud erinevaid mõtteid õuesõppega seoses –

hoiupaik pinkide ja laudade jaoks jmt.
3. Tegevused vahetundides. Nutiseadmed koolis.
2017 aasta sügisel peame nentima, et probleem on tagasi. Nutiseadmed on laste poolt
taas aktiivselt kasutuses vahetundide ajal. Kool soovib teemaga uuesti edasi tegeleda,
sest nutiseadmete kasutamine vahetunnis on jätkuvalt keelatud.
Mõte viia klasside hulgas läbi küsitlus ja uurida, milliste tegevustega lapsed ise sooviksid
oma vahetundi sisustada.
4. Käitumine koolis.
*9.klass. Klassi lisandus viis uut õpilast ja sellega seoses on klassi dünaamika muutunud
ja õppetegevus häiritud.
*3.klass. Klassis õpivad erineva õpitasemega õpilased ja sellest on häiritud õppetegevus.
5. Kirjeldav ja numbriline hindamine. Otsus jääb samaks. Esimene klass jääb
kirjeldavaks, kuid kõik järgmised klassid on numbrilised hindamised koos
kirjeldusega.
6. Toitlustus pikapäevarühmas. Kõik lapsed, kes käivad pikapäevarühmas saavad
toitlustuse ning need, kes käivad huviringis saavad pikapäevarühmas süüa, kuid
selleks peavad ennast samal päeval kirja panema. Muusika- ja kunstiringi
õpilased

kes

soovivad

pikapäevarühma

toitlustust,

peaksid

pöörduma

klassijuhataja poole.
7. Tsükliline õpe- Otsustasime, et hetkel on veel vara rakendada, kuid hoiame end
avatuna ja kui võimalust näeme, kasutame.

8. I klassi koolikoti raskus- lahenes eelmisel aastal.
9. Koolibussid, hilinemised ja teavitused.
Sügis 2017 seisuga on ilmnenud paar olukorda koolibussi teenuse kasutamisel. Juhid ei
räägi eesti keelt ja jäävad hätta. Dispetšer on andnud vale infot, mistõttu laps on sõitnud
vales suunas.
Millal

toimuvad

uued

konkursid

koolibussi

pakkumiseks?

Vallalt

uurida.

Hankedokumendis peaks olema kirjas ka eesti keele oskus.
Mõte korjata lapsevanematelt infot juhtumite kohta, kus on olnud probleeme transpordiga.
Kaebus tuleb esitada Ühistranspordikeskusele (Iris Kruusel, info@harjuytk.ee ), cc Indrek
Mäeküngasele ( indrek@joelahtme.ee ) ja kooli sekretärile ( kool@kostivere.edu.ee ).
10. Koolitee Kostiveres ja lasteaia esine tänav läheb remonti. 2018 planeeritud.
11. E-kooli kasutamine õpetajate ja lapsevanemate poolt. Mari on teinud
õpetajatele e-kooli koolituse augusti lõpus. Kodulehele on pandud e-kooli
kasutusjuhend youtube video lingi näol.
„!“Tegemata kodutöö
„X“ hindeline töö tegemata
„T“ asjad kodus
12. Kooli koduleht. Korras. Funktsionaalne.
13. Kooli personaliküsimused.
Kaks uut õpetajat: Katrin Kõiv- uus sotsiaalpedagoog, Märt Agu-rahvatantsuõpetaja.
Kehalise kasvatuse kõrval on ka rahvatants tunniplaanis.
14. Hoolekogu valimised
Üldkoosolekul valime uued liikmed.

