
KOSTIVERE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

Aeg: 21.03.2018  

Koht: Kostivere Kool  

Algus: 17:30, lõpp 19:20 

Osalesid: Olga Saikovskaja, Sander Sepp, Raiko Talvoja, Reige Ers, Ranele Raudsoo, 

Anneli Raudlam, Helen Ernits, Dorel Käosaar, Liis Truubon, Helen Eharand, Maris Viires.  

Puudus: Diana Pääsuke 

 

PÄEVAKORD 

 

1. Vesti tellimine 

Hoolekogu valis üksmeelselt välja koolivormi elemendi ning otsustas võtta kasutusele 

Kostivere Kooli logoga, tumesinise, puuvillase (50% puuvilla, 50% polüakrüül) vesti. 

Lisavõimalusena pakutakse lapsevanematele välja ka roheline, kooli sümboolikaga polosärk, 

mille tellimine on vabatahtlik. Lapsevanemate poole pöördutakse kirjalikult aprilli esimesel 

nädalal, kus kirjeldatakse vesti ja ka polosärgi tellimise tingimusi ja tähtaega. 

Samuti pakuti välja õpetajatele kaks kooli logoga kampsunit. See jääb vabatahtlikuks. 

Rõivatootja Norrison soovib tellimused koolilt kokku koguda hiljemalt 2018 mai keskpaigaks. 

Hoolekogu otsustas, et kooli poolt on tellimuste kogumise eest vastutav isik Kaisi Reilson. 

Raha kogumiseks saab kasutada vallavalitsuse kontot. 

 

2. III klass 

Kolmanda klassiga on olukord läinud paremaks, kuid päris lahenenud veel pole. Eesti keele, 

matemaatika ning inglise keele tunnid toimuvad jätkuvalt kahes rühmas. Kool on otsustanud, 

kui tunnis on laste käitumisega probleem, mille tõttu kannatab õppetegevus, pakkuda neile 

võimalust osaleda sotsiaalpedagoogi või õppejuhi juures järeltunnis. Vajadusel on 

loodusõpetuse, inimeseõpetuse ning kunstitunni ajal abiks (ootel) väikeklassiõpetaja. 

 

 



3. IX klass ja ka teiste klasside õpimotivatsioon 

Eraldi arutati Hoolekogus ka 9. klassi käitumise ja õpimotivatsiooni küsimust. Nimelt on 

õpetajad märganud, et põhikooli viimase klassi suhtumine õppimisse on halb, eiratakse 

reegleid ja kokkuleppeid.  

Ka teistes klassides on näha probleeme õpimotivatsiooni, vastutuse võtmise ja tahtega. Liiga 

kergesti loobutakse, jäetakse tegevusi pooleli ning ei osata kaotada.  

Kooli personal asub rakendama Arengukavas toodud kokkuleppeid, mis aitavad eelpool 

mainitud probleeme paremini lahendada.  

Hoolekoguliikmete poolt pakuti ideedena välja õpilaste ümarlaua läbiviimist inspireeriva 

esinejaga ja ka väiksema töörühma kokkupanekut, mille eesmärk on probleem selgemalt 

lahti võtta ja erinevaid lahendusi genereerida. Sel koosolekul antud ettepanekute osas 

konkreetset otsust veel ei langetatud.  

Ühiselt nõustuti, et selle probleemiga peavad tegelema nii õpetajad, õpilased kui ka 

lapsevanemad.  

 

4. Ruumi puudus 

Esimesse klassi tulijaid on 23 ja ka vaheklassidesse on juurde tulemas õpilasi. Kostivere 

Kool on pidanud mitmetele õpilastele ära ütlema ja sama probleemi ees on ka samas vallas 

asuv Loo kool. 

Hoolekogu teadvustas probleemi ja sellega tegelevad edasi kohalik omavalitsus ja kool.   

 

5. E-kooli täitmine õpetajate poolt 

E-kooli täitmine õpetajate poolt on jätkuvalt probleem. Mitmetelt lapsevanematelt on 

saabunud kaebus, et hinded ilmuvad e-kooli liiga hilja ning mitmeid hindeid pole hilise 

väljapaneku tõttu võimalik enam parandada. 

Kostivere kooli direktor Olga Saikovskaja tegeleb antud küsimusega esimesel võimalusel ja 

räägib õpetajatega e-kooli täitmise põhimõtetest uuesti. Õpetajate poolt tuleb paluda e-kooli 

täitmist õigeaegselt (hiljemalt järgneval päeval), nii hinnete kui ka käitumise kohta.  Lisaks on 

soov, et õpetajad annaksid võimalusel läbi e-kooli ka positiivset tagasisidet õpilase kohta.  

 



6. Rahulolematus tööõpetuse õpetajaga 

Probleemi tõstatas 6. klassi lapsevanem, kuid rahulolematust on tulnud ka teiste klasside 

lapsevanematelt. Hinded ilmuvad suure hilinemisega e-kooli ja ka õpetaja 

ebaprofessionaalne käitumine lastega on tekitanud küsimusi.  

Kostivere kooli direktori Olga Saikovskaja andis teada, et sellel teemal on õpetajaga räägitud 

ning õpetaja on probleemi teadvustanud ning oma käitumist lubanud parandada.  

 

7. Hoolekogu koosoleku protokolli jagamine lapsevanematega 

Hoolekogu otsustas, et parema info liikumise eesmärgil saadab kool iga hoolekogu 

koosoleku järgselt protokoll kõikidesse klassi listidesse.  

 

8. Õuetunnid talveperioodil 

Sel aastal, mil on olnud pikk ja kaunis talveperiood, pole kool kahjuks kasutanud soodsaid 

õuetingimusi õppetöö läbiviimiseks. Hoolekogu tõstatas küsimuse, miks ei ole lapsed saanud 

teha kehalises kasvatuses õuetunde, kas siis suusatades, kelgutades või muid sportlikke 

tegevusi tehes.  

Lisaks kehalise kasvatuse tundidele arutati taaskord ka teiste ainetundide läbiviimise 

võimalust õues ning palutakse õpetajatelt leida võimalus veeta õpilastega rohkem aega 

õues. 

 

Uus hoolekogu koosolek toimub 9.mail kell 17:30.  

 

Hoolekogu esimees: Raiko Talvoja 

Protokollis: Maris Viires 

 

 

 

 

 


