KOSTIVERE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Aeg: 31.01.2018
Koht: Kostivere Kool
Algus: 17:30, lõpp 18:30
Osalesid: Olga Saikovskaja, Sander Sepp, Raiko Talvoja, Reige Ers, Ranele Raudsoo, Anneli Raudlam,
Diana Pääsuke, Liis Truubon, Helen Eharand
Puudus Maris Viires, Helen Ernits, Dorel Käosaar
Koosoleku päevakava

1. 3. klassi olukord
Direktor andis ülevaate, mis on vahepeal 3. klassiga seoses toimunud. 30.01 oli koolis
perenõustaja, kes osales tundides. Kool ootab perenõustajalt kokkuvõtet ning tagasisidet ja
nõuandeid. 01.02 toimub õpetajate ümarlaud, milles osaleb ka sotsiaalpedagoog. Kui on olemas
perenõustaja tagasiside, vaatab kool selle üle ning siis otsustatakse, mis annab veel teha ning kas
3. klassi lastevanemate kokkukutsumine on vajalik.
2. Mobiiltelefonid jätkuvalt probleemiks.
Taas istuvad õpilased vahetundides mobiiltelefonides. Hoolekogu on seisukohal, mis juba kevadel
2017 sai vastu võetud, et vahetundide ja tundide ajal peab kehtima nulltolerants – s.t.
mobiiltelefonide kasutamine on kooli ajal keelatud, telefonid võetakse õpetaja poolt hoiule, kui
õpilane keelust üle astub.
Osalt selle teemaga seoses oli ka juttu tulevasest Kloogaranna laagrist, mis leiab aset projekti „Elu
väljaspool netti“ raames. Laager on ette nähtud 7. klassile koos Sakala Eragümnaasiumiga ühtlasi
ka keelelise (vene keel) arengu eesmärgiga.
3. Koolivest
Raiko edastab Marisele palve järgmiseks hoolekogu koosolekuks kokku saada kogu info vesti
tellimise kohta, et olla kevadel valmis tellimiskeskkonnas võimaluse andmiseks lastevanematel vest
tellida. Nii on tagatud, et 1. klassi astuvad õpilased saaksid vestid kooli alguseks kätte.
4. Tervishoiutöötaja info
Direktori kiri klassilistidesse täidega seoses oli tingitud ettevaatusabinõuna. On oluline, et pikad
juuksed oleksid kinni. Tallinna koolides pidi olema täide levik väga suur, mistõttu tuleks
lastevanematel sellele tähelepanu pöörata. Ka hoiab silma peal kooli tervishoiutöötaja, kes
vajadusel vaatab üle, et probleemi vältida.
Gripi ulatuslikku levikut meie koolis seni täheldatud ei ole (kuulduste järgi paljudel koolides on
haiguspuhangu periood käes).
5. Teeme ära
Tulemas on Teeme Ära kampaania. Ka Kostivere kooli õpilased-lapsevanemad võiks midagi ühist
ette võtta. Kui kellelgi on ettepanekuid, siis edastada need hoolekogule või huvijuhile.
6. VEPA koolitus
Anneli Raudlam tegi ettepaneku Kostivere Kooli õpetajatele pakkuda võimalust osaleda VEPAkoolitusel, mis oleks üks alternatiiv lahendada keerulisi olukordi tundides.
7. Uudisleht
Kostivere Kooli kodulehel võiks olla uudisleht, milles kajastakse igapäevased tegevusi –
esindamised, osalemised erinevates projektides jne.
8. Protokollide edastamine
Otsustati, et edaspidi saadavad hoolekogu liikmed oma klassi listi hoolekogu protokolli, et sedasi
paremini hoida kursis lapsevanemaid ning leida tagasisidestamist.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub 21.03.2018 kell 17:30
Hoolekogu esimees
Raiko Talvoja
Protokollis
Diana Pääsuke

