KOSTIVERE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Aeg: 16.05.2018
Koht: Kostivere Kool
Algus: 17:30, lõpp 19:30
Osalesid: Olga Saikovskaja, Sander Sepp, Raiko Talvoja, Ranele Raudsoo, Anneli
Raudlam, Helen Ernits, Helen Eharand, Diana Pääsuke, Maris Viires.
Puudusid: Reige Ers, Dorel Käosaar, Liis Truubon
PÄEVAKORD
I ÕUESÕPE KOSTIVERE KOOLIS
Annika Pau (loodusainete õpetaja Kostivere Koolis) tutvustas hoolekogule õuesõppe
tähendust, võimalusi, vajadusi ja takistusi. Õuesõpe tähendab õppimist ehedas
keskkonnas ja õuesõppe alla kuuluvad ka erinevad väljasõidud teatrisse, muuseumi,
loodusesse. Hetkel õuesõppe laiema praktiseerimise takistuseks õpetajate suur
ülekoormus ja puudulik ettevalmistusaeg, mis õuesõppe puhul on oluliselt pikem, kui
tavatundide puhul koolimajas. Hoolekogu pakkus välja rida erinevaid ideid:
Jõelähtme valda kuuluvad (loodusainete) õpetajate ajutrust eesmärgiga töötada
ühiselt välja mitmekesised ja eesmärgistatud õuesõppetunnid; võimaldada Kostivere
kooli õpilastel endil õuesõppetunde ette valmistada ja läbi viia.
Õpetaja Annika väljendas soovi luua Kostivere kooli õuealal esialgu lihtne
puupakkudest õppeala, kus lapsed saavad vajadusel istuda või toetada ning
lähitulevikus luua ka väike katusealune paviljon (sarnaselt lasteaiale), kus saab hoida
tunniks vajaminevaid abivahendeid ja kus on võimalik ka terve klassiga istuma
paigutuda. Viimase teostamiseks on vajadus uurida vallalt detailplaneeringu vajadust
ja erinevaid rahastusvõimalusi.
Hetkel otsustas hoolekogu üksmeelselt, et alustame puupakkudest

loodud

õuesõppeala loomisega ja järgmise sammuna pöördub hoolekogu liige Maris Viires
aktiivsemate lapsevanemate poole üleskutsega ning ühtlasi uurib ka Jõelähtme
vallas tegutsevalt Nelicolt koostöövõimalusi.
Lisaks uurib Kostivere kooli direktor, Olga Saikovskaja, samas vallas asuvatelt
koolidelt valmisolekut võtta eestvedaja roll õuesõppe ajutrusti läbiviimisel.

II AVALIKU KONKURSI LÄBIVIIMISE KORD JA TÖÖTASUJUHEND
Hoolekogu on oma nõusoleku andnud KEHTESTADA Kostivere Kooli õppe- ja
kasvatusalal töötavate isikute ning muude vabade ametikohtade täitmiseks
korraldavate konkursside läbiviimise korra (PGS § 73 lg 1 punkt 8, kus on kirjas, et
hoolekogu kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste
õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi
läbiviimise korra). Vt. lisa 1 Kostivere Kooli õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute
ning muude vabade ametikohtade täitmiseks korraldavate konkursside läbiviimise
kord.
Samuti on hoolekogu AVALDANUD ARVAMUST Kostivere Kooli töötasujuhendi
osas – PGS § 71 lg 2 punkt 4, kus on kirjas, et direktor kehtestab kooli
palgakorralduse põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse andmiseks
õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks kooli pidajale). Lisa 2 Kostivere
Kooli töötasujuhendi kavand.
Kirjaliku arvamust on avaldanud Diana Pääsuke, tema seisukohta on plaanis arutada
kooli juhtkonna koosolekul ja võimalusel ettepanekutega arvestada. Suulist arvamust
on avaldanud Helen Ernits, kooli juhtkond võtab selle teadmiseks.

III KOOLI PERSONAL
Hetkel

värvatakse

Kostivere

Koolile

haridustehnoloogi

0,4

koormusega,

koolipsühholoogi ja eripedagoogi.
Poiste tööõpetuse teema leidis lahenduse.

IV KOOLIVEST
Hetkeseisuga on tellitud üle 40 vesti ja hoolekogu otsustas veel paar päeva
pikendada koolivormi elementide tellimise aega. Kool saadab 17.05 lapsevanematele
meeldetuletuskirja klassi listidesse ja võimaldab oma tellimusi esitada kuni 18.05.
(Selgus, et see ei ole võimalik ja uue tellimuse saab Norrisonile edastada alles 2018.
aasta sügisel).

V ETTEVALMISTUS MATEMAATIKA EKSAMIKS
Kooli õpetajad ja juhtkond on mures põhikooli lõpuklassi õpilaste õpimotivatsiooni
pärast, mis on väljendunud ka nõrkades matemaatika proovieksami tulemustes.
Pooled 9. klassi õpilastest kukkusid matemaatika proovieksami läbi ja paljud läbinud
tegid ka nõrga soorituse. Suur osa õpilastest pole tundnud ka huvi konsultatsiooni
vastu ning ka lapsevanematega koostöö on pigem nõrk.
Kool on otsustanud tõsiselt selle küsimusega tegeleda ja on planeerinud erinevaid
tegevusi, mis matemaatika tulemuste parandamist peaksid soodustama. Lisaks palub
hoolekogu ja kooli personal lapsevanematel aktiivselt huvi tunda oma laste
õppetegevuse vastu ja vajadusel toetada ning selgitada, miks on vaja uusi teadmisi
omandada.

VI RUUMI PUUDUS
Praeguse seisuga on kaks klassiruumi juurde ehitatud, kuid probleemiks on nendes
ruumides olev palavus ja õhupuudus. Kool on pöördunud valla poole antud
küsimuses.

VII E-KOOL
Õpetajatega on e-kooli täitmisest aasta vältel korduvalt räägitud, kuid lisaks arutas
hoolekogu ka õpilaste endi vastutust ja kohusetundlikkust oma õppetegevuse
jälgimisel. Õpilased toetuvad sageli liialt e-koolile, selle asemel, et aktiivselt ise tunnis
märkmeid teha.
***
Uus hoolekogu koosolek toimub 19.09 kell 17:30. Lapsevanemate üldkoosolek
toimub 26.09.2018.

Hoolekogu esimees: Raiko Talvoja
Protokollis: Maris Viires

