
KOSTIVERE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
 
Aeg: 12.09.2018 

Koht: Kostivere Kool 

Algus: 17:30, lõpp 19:00 

Osalesid: Olga Saikovskaja, Raiko Talvoja, Anneli Raudlam, Helen Ernits, Helen 

Eharand, Diana Pääsuke, Dorel Käosaar, Liis Truubon, Reige Ers, Mai-Liis Õun. 

Puudusid: Ranele Raudsoo, Maris Viires. 
 
 

PÄEVAKORD 

EELMISE ÕPPEAASTA TEEMAD 

1. Koolivorm - Esimesel korral telliti kooliveste 48 tk, uus tellimine läheb lukku 28.09.  

2. Nutiseadmed koolis – Nutiseadmete koolis kasutamine on paranenud ning 

vahetunde sisustatakse muude tegevustega. 

3. Koolibussid, Ühistransport – jätkuvalt on probleeme bussiliiklusega (hilinemised, 

ära jäämised jne). Üleskutse taaskord lapsevanematele koguda infot juhtumite 

kohta, kus on olnud probleeme transpordiga. Palume lastevanematel juhtumid 

dokumenteerida ning saata info lisaks Ühistranspordikeskusele ka kooli sekretärile 

(kool@kostivere.edu.ee)  

Jõelähtme valla siseliinidel on teenuse osutaja ATKO Liinid OÜ, info telefonil  

6418218, e-post: grupp@atko.ee 

Kiire operatiivinformatsiooni saamiseks palume antud kontaktidele pöördumised teha. 

Samuti teatada juhul kui toimuvad hilinemised ja/või varem väljumised 

peatustesse/peatustest ning busside ära jäämised liinilt. Sõiduplaanidest ja 

marsruutidest mitte kinnipidamiste, sõidukite ületäituvuse ning ettepanekute 

tegemiseks, liinide muutmiseks palume esitada teade MTÜ Harjumaa 

Ühistranspordikeskuse kontaktil info@harjuytk.ee, kes on Jõelähtme valla siseliinide 

teenuse tellija ning jälgib avaliku teenindamise lepingu täitmist. 

 

KOOLI PERSONAL JA UUED ÕPILASED 

Uued õpetajad: kehalise kasvatuse õpetaja, õpiabi õpetaja ja koolipsühholoog. Puudu 

on haridustehnoloog ning eripedagoog. Kostivere Koolis on 27 uut õpilast:  

8., 7., 5., 4. klass – 7 uut õpilast, 1. klass - 20 õpilast. 

 

mailto:info@harjuytk.ee


VARIA 

 Kostivere kool hakkab iga-aastaselt läbi viima ekskursioone teemal “Tunne 

Eestit”, mille raames kõik õpilased saavad tutvuda erinevate Eesti linnadega. 

Kõik lapsed, kes astuvad Kostivere Kooli 1. klassi lähevad kevadel 

ekskursioonile Rakverre. Ekskursioonid toimuvad ringlusena ehk seesama klass, 

alustades 2. klassi, lähevad ekskursioonile Haapsallu ning uued 1. klassi 

õpilased lähevad Rakverre jne. 

Ekskursioonide kava: 

I klass – Rakvere  linnus, politseimuuseum; 

II klass – Haapsalu - programm „Maailma parim detektiiv“ (A. Laikmaa muuseum, 

raudtee- ja sidemuuseum, raekoda, Iloni imedemaa, linnus); 

III klass – Tartu – mänguasjamuuseum, AHHAA keskus, loodusmuuseum, 

botaanikaaed, Toomemägi, tagurpidi maja, lodjasõit, Palamuse (kui jõuab); 

IV klass – Lõuna- Eesti 2.päevane – Suur Munamägi, Piusa koopad, 

lennundusmuuseum Tartus, maanteemuuseum, Taevaskoda, rabad; 

V klass – Viljandi – pärimusmuusikaait, Kondase keskus, lossimäed, Hüpassaare – 

Mart Saare majamuuseum, õpperada; 

VI klass – Kesk-Eesti – Paide vallimägi, Arvo Pärdi Keskus, Ajakeskus Wittenstein; Türi 

– ringhäälingumuuseum; Põltsamaa -  raadiomuuseum; Järva-Jaani – vanatehnika 

varjupaik; 

VII klass – Lõuna-Eesti – Otepää – Tehvandi, Pühajärv, Tartu – ERM, suusamuuseum, 

(Setumaa – kui jõuab või siis Palamuse, mis jääb tee peale); 

VIII klass – Ida-Virumaa – Toila park, Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseum, Sillamäe 

promenaad, Sinimäed, Kiviõli, Narva kindlus, Kuremäe klooster; 

IX klass – Saaremaa 2-päevane. 

 

 Ettepanek teha samalaadne ekskursioonide kava Jõelähtme vallas, et õpilased 

oleksid kursis ka oma kodukohaga. 

 

 Hoolekogu tegi ettepaneku lisada iga õppeaasta alguses kooli kodulehele 

kõikide klasside vajalike vahendite info. Mis õppeaines, milline vihik/kaustik jms 

vajalik on. Samuti tehti ettepanek õpikute kättesaamisel luua ka võimalus 

soetada koheselt õiged/sobivad kilekaaned. 

 

 Kogu Kostivere Kooli e-kirjade listid on ühesuunalised seega kui lapsevanem   

saab kooli listist kirja, siis reply võimalust enam kasutada ei saa vaid tuleb 



konkreetse isiku e-posti kiri saata. Hoolekogule jääb võimalus Kostivere Kooli 

klasside liste kasutada. 

Uus hoolekogu koosolek toimub 31. oktoobril kell 17:30. Lapsevanemate 

üldkoosolek toimub 26. septembril. 

 

Hoolekogu esimees: Raiko Talvoja  

Protokollis: Helen Ernits 

 


