KOSTIVERE KOOLI LASTEVANEMATE
UI.OXOOSOLEKU PROTOKOLL NR 1-5/1

Aeg: 26.09.2018
Koht: Kostivere Kool

Algus: 18.00, lopp 19 00
Koosoleku pdevakava.

o
o
o
o

Kostivere Kooli eelmise 6ppeaasta tulemused ja valmisolek uueks 6ppeaastaks (Olga
Saikovskaja)
Huviringid ja Uritused (Ranele Raudsoo)
Kokkuv6te hoolekogu t66st (Helen Ernits)
Muud kUsimused

Avas6nad kooli direktorilt Olga Saikovskajalt.

Kostivere Kooli eelmise 6ppeaasta tulemused ja valmisolek uueks 6ppeaastaks (Olga
Saikovskaja)
Eelmise aasta tulemused

o
.

Koolipere kohanes viie vaheaja ja kolme trimestriga hdsti.
Opilaste arv Uha kasvab, I klassis 6ppis eelmisel 6ppeaa stal226pilast, Vll ja lX klassi
tuli m6lemasse juurde 3 uut 6pilast. Neeme kooli 6pilased valivad Uha rohkem pdrast

6.klassi l6petamist oma edasi6ppimise kohaks Kostivere Kooli.

o
o

56,1% ll-lx klassi opilastest oppis vdga hdsti v6i hdsti. ll klassi 6pitastest 63% 6ppis
ainult viitele, lV klassis 6ppis ,,4-5"-le 73% 6pilastest.
K6ik eriklassides 6ppinud 6pilased l6petasid klassi edukalt

'
o

Abi6petajate tod on suureks abiks tuge vajavate laste 6petamiselja juhendamisel

'

Projektinddal lUkkus veebruarist juuni peale ja see oli hea m6te

KOik 8. klassi 6pilased sooritasid loovto6. Uha rohkem tehakse omaloomingulisi ja
praktilisi projektitoid, mis rikastavad koolielu.

-

6pilaste koolipdevad

enne viimast koolipdeva olid sisukad

o

9. klassi l6petajatest gUmnaasiumi ldks 9 6pilast (Loo Keskkool, Kadrioru Saksa
GUmnaasium, Vdndra GUmnaasium, Tdiskasvanute Gumnaasium ning kutsekooli 5
)
opilast (THK, Tartu Kutsehariduskeskus, Jdrvamaa Kutsehariduskeskus)

Uleriigilise rahulolu-uuringu tulemused

HTM-|ja lnnove poolt ldbi viidud rahulolu-uuring nditas, et 6pilased, 6petajad ja
lapsevanemad on koolikeskkonnaga enamasti rahul. Paljud nalitajad oluliselt Uletasid Eesti
keskmise.

o

Rahulolu kooliga

Kostivere Kool

-

4, 6/ Koolides keskmiselt

Kostivere Kool

-

3, 1/

o

Koolides

- 3,9 (4 kl)
keskmiselt - 3,1 (B kl)

Lapsevanemate k6rge hinnang:

Rahuolu 6petajatega, ruumidega, 6ppematerjalidega, huvitegevusega, tugiteenustega,
liikumisv6imalustega, pikapdevarUhmaga, omavalitsuse panusega, koolitoiduda jne.
Probleemsed kohad: digilahenduste kasutamine 6ppet66s, 6pilastevahelised konfliktid, MOK
versus konservatiivsed ootused
.

Uued inimesed

.
o
o
o
o

Opiabi 6petaja Margit RUngenen
Kehalise kasvatuse 6petaja Karin Vassil
Koolipsuhholoog Heivi Mdekivi
Uued Opilased (8.,7.,.5.,4.
opilast)

klass-7 uut6pilast;

1.

klass-206pilast; kokku 27 uut

Kool kevadest saadik otsib haridustehnoloogija eripedagoogi

Uldeesmarg id 20 1 812019 6ppeaastaks

o

Rahvusvaheliste koostdosuhete loomine

ja arendamine

(Uhisprojektid, kUlastused,

6pilaste kirjavahetus, kolleegide vaheline koost66).

.
.
o
o
'

0pilaste digipddevuste arendamine .
Ulemineku eksamite ja ainealaste aastat66de rakendamine.

Tdielik Uleminek Eesti koolide infosOsteemile (EKIS), kooliserveri kasutusele v6tt.
Lastevanematega koost66 suurendamine (Lastevanemate Kool).

Opilaste ettev6tlikkuse

ja

omaalgatuse arendamine. Erinevate kultuuriUrituste- ja

muuseumite kUlastamine. T66 andekatega. Suur valik mitmekulgseid huviringe eri
huvidega 6pilastele.

o
.

Klassip6hine 6ppereiside programm,,Tunne Eestimaad,,.
Kaasava hariduse pohim6tete rakendamise jdtkamine.

. L

klassi 6pilaste kvaliteetne ettevalmistamine l6pueksamiteks ning n6ustamine

gumnaasiumi v6i ametikooli valimisel, gumnaasiumide kulastamine novembrikuu
jooksul

o

TORE projekti kdivitamine.

eKool
Palve j;ilgida, et 6pilastel oleksid isiklikud eKooli kontod

ja nad kasutaksid enda omi (mitte

vanemate) kontosid.
Loengusari lastevanematele ja 6petajatele

.
o
.
o
o

17. oktoober Pille Kriisa. Kuidas suhelda nutivabalt nuti-p6rvkonnaga?
6. veebruar Tiina Naarits-Linn. P6lvkondade erisused - millega peaks lapsevanem
arvestama?
aprill (ootame ettepanekuid).
Loengud toimuvad Kostivere raamatukogus algusega kell 18.00. Loengu ajaks on
vdiksematele lastele ettendhtud sportlikud mdngud kooliv6imlas.
Lapsevanemad on oodatud Uhistrenni
teine nddal).

-

sportlikud neljapdevad toimuvad (iga kuu

PikapdevarUhm todtab jdrgmise pdevakava alusel

o
o
o
o
o
o
o
o
.

11.25

- 13.25

Kogunemine. Tegevused 6ues v6i klassiruumis

.

Kaelised tegevused, joonistamine, mdngimine, filmide vaatamine, jalutuskaik,
tegevused 6ues.

16.00

13.25

-

13.25

- 14.10

Alustavad huviringid, huviringidesse suunamine.
Tundides alustatu l6petamine, koduste

6piUlesannete tditmine (kehtib nende 6pilaste kohta, kes ei osale huviringides).

- 14.20
14.20 - 16.00
14.10

PikapdevarUhma s66mine.
Tegevused 6ues v6i klassiruumis.

Kdelised tegevused, joonistamine, mdngimine, filmide vaatamine, jalutuskdik,
tegevused 6ues.

Opetajad LllS, HElLl, tRtNA,

Oppekdigud "Tunne Eestimaad"
Koolil on plaanis kdivitada 6ppekdikude programmi, mis h6lmaks tervet Eestit ja annaks igale
6pilasele v6imaluse kUlastada k6iki Eestimaa kante, tutvuda kultuuripdrandiga ja
vatamisviidrsustega. Eesmdrgiks on Eesti kaardi visualiseerimine isikliku kogemuse kaudu.
I klass: Rakvere - linnus, politseimuuseum

ll klass: Haapsalu - programm,,Maailma parim detektiiv" (A. Laikmaa muuseum, raudtee- ja
sidemuuseum, raekoda, lloni imedemaa, linnus)

lll klass: Tartu - manguasjamuuseum, AHHM keskus, loodusmuuseum, botaanikaaed,
Toomemdgi, tagurpidi maja, lodjas6it, palamuse (kui j6uab)
lV klass: L6una- Eesti 2-pdevane - Suur Munamdgi, Piusa koopad, lennundusmuuseum
Tartus, maanteemuuseum, Taevaskoda, rabad
V klass: Viljandi - pdrimusmuusikaait, Kondase keskus, lossimded, HUpassaare
Saare majamuuseum, 6pperada

-

Mart

Vl klass. Kesk-Eesti- Paide - vallimdgi, Arvo Pdrdi Keskus, Ajakeskus Wittenstein; TUriringhddlingumuuseum; P6ltsamaa - raadiomuuseum; Jdrva-Jaani- vanatehnika varjupaik
Vll klass: L6una-Eesti - otepdd - Tehvandi, puhajdrv, Tartu
(Setumaa - kuij6uab v6i siis Palamuse, mis jddb tee peale)

- ERM, suusamuuseum,

Vlll klass: lda-Virumaa

- Toila park, Kohtla-N6mme kaevandusmuuseum, Sillamde
promenaad, Sinimded, Kivi6li, Narva kindlus, Kuremde klooster
lX klass: Saaremaa 2-pdevane

Kostivere Kooli eelkool
Eelkool toimub alates 3.oktoobrist ule nddala kolmapdeviti kell 16.30-1g.00.
3.10 kell 16.30 ootame koolimajja lapsija kell 17.30 vanemaid, kohtumiseltoimub eelkooli
avalduste vastuv6tt ja info jagamine.
Opetaja Kristiine Jdrve

Mis on huviharidus? Mis on huvitegevus?
Haridusministeerium mddratleb huviharidust kui pikaajalist ja huvitegevust kui luhiajalist
sUsteemset juhendatud tegelemist huvialaga vaba tahte alusel taseme6ppest ja t66st vabal
ajal, et omandada suvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal.
Kellele?
Huvitegevuses osalemine on vajalik igale noorele, andes teadmisija oskusi, toetades loovust,
ettev6tlikku ja omaalgatuslikku eluhoiakut, luues sotsiaalseid v6rgustikke, toetades enda
huvide ja v6imete arendamist ning aidates vdhendada sotsiaalse t6rjutuse riski ja
ennetada
riskikditumist.

201812019 6ppeaastat on Kostivere

1. Mudilaskoor
2. Meisterdamine
3. UKE (Uldkehaline

4.
5.

Koolis i6 huviringi:

ettevalmistus)

LoTe

Pallikool

6. Ajaleht
7. Lauluring
8. Puut6o
9. Kokandus
10. Muuseumis6brad
11. English Club
12. 6pilasesindus

13. Kooliraadio
14. WeDo robootika
15. Vorkpall

16. EV3 robootika

Kokandus, robootikad ja LoTe on piirarvuga. Kokandus maksab 10 eurot kuu (tasuda Kaisi
kdtte iga kuu 1. kuupdeval.

Lisaks on v6imalik osaleda huvitegevuses ka

o

Kostivere Kultuurim6isas: dekoraatorite ring, Kostivere Lasteteater, Lauluring ja
Tantsuring, tasuta

o
.
o

Saalihokis, kuutasu 24.Jalgpallis, kuutasu 30.- ja 35.- (vastavalt rUhmale)

Active Studios. kuutasu 18.-

Registreerimine
Septembri vailtel on v6imalik osaleda k6ikide huviringide t66s uudistajana. Alates oktoobrist

alustavad huviringid nimekirja alusel. Nimekirjad tekivad

ka e-kooli, kus palume

ka
lapsevanemal silma peal hoida. Lapsevanem toetab ja suunab last huviringidesse ning
tunneb
huvi tema tegemiste vastu.

Registreerimislehed tuua klassijuhataja kdtte hiljemalt 5. oktoobriks.
Kui kuskile ringi pannakse kirja, siis eesmdrk on see, et laps peab sealkenasti kevadenivastu.

Kasvatame ja rjepidevust ja kohusetunnet.

Tihtsamad tegevused ja siindmused:
Teeme koostcicid:

r
o
.

Lastevanematega (lastevanematekooljms)
Lasteaiaga (mrdi- ja kadripdev)
Kohalike ettev6tetega (pdevikute valmimine ja Talent)

Mei! on Meie Tunne!

o
.
.

Oma koolivorm
Oma pzievikud
Oma helkurid

Mirkimisvdd rsemad sUndmused

o
o
o
.
o
o
.
o

:

lsadepaev
J6ulupidu

VabariigiAastapdev
Uhine teatrikulastus
Kostivere Kooli Talent
Emadepdev
Projektinddal
AastalSpu vastuv6tt jpm

TORE Kostivcre Koolis

TORE tegevr,ts koolis on jdrjepidev juhendaja

ja

6pilaste koost66, mis keskendub
suhtlusoskuste 6petamisele, 6pilaste isiksuslikule enesearengule ja heale toimetulekule
erinevates kool isituatsioonides.
Rohkem infot: gy^g;p1e.ee

Kokkuv6te lroolekogu t66st - Helen Ernits
Hoolekogu liige Helen Ernits juhtis lastevanemate tdhelepanu, et hoolekogu liikmete
kontaktandmcd ja hoolekogu protokollid on kooli kodulehekuljel olemas ja tegi Uleskutse
teha

rohkem koostodd ja informeerida hoolekogu p6letavatest teemadest.
2017 12018. oppeaastat hoolekogu p6hiteemadeks olid:

'

Koolivorm (tehtud, tulemusega on k6ik vdga rahul. Lapsed kannavad polosid ja veste,
6petajate kardiganid on ka valmis ja kasutuses)

o
o

Nutiseadmete kasutuskeeld vahetundides (toimib hasti)
KoolibLtssid (probleemiga tegeletakse pidevalt

- alati tuleb mdrku anda, kui uus juhtum

kasil, hoolekogu reageerib ja edastab infot vastutavatele isikutele)

.

6uesdpe (koostoos vanematega v5iks tekkida rohkem v6imalusi
korraldamiseks. paviljon, pingid jne)

protokolis ot3a saikovskaja

%

6ues6pe

