
KOSTIVERE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL  

 

Aeg: 31.10.2018  

Koht: Kostivere Kool  

Algus: 17:30, lõpp 18:50 

 

Osalesid: Olga Saikovskaja, Raiko Talvoja, Maris Viires, Helen Eharand, Anneli Raudlam, 

Diana Pääsuke, Liis Truubon, Mai-Liis Õun 

Puudusid: Dorel Käosaar, Reige Ers, Ranele Raudsoo, Helen Ernits 

 

PÄEVAKORD 

1. Koolivorm – sügisene tellimus toimus ja tellijaid oli. 

2. Nutiseadmed – direktori sõnul nutiseadmete kasutamine OK. 

3. Koolibussid, ühistransport – probleemseid pöördumisi ei ole veel olnud. Jätkuvalt anda 

lastevanematel teada, kui ühistranspordiga seoses on muresid. Täpsem info pöördumiste 

jaoks hoolekogu 12.09.2018 protokollis. 

4. Digiarengukava muudatused: 

- seoses Andmekaitse üldmääruse jõustumisega on muutunud turvanõuded dokumentide 

säilitamise ja haldamise osas. Seoses sellega on kool sunnitud loobuma täielikust 

üleminekust paberivaba dokumendihalduse süsteemile (olulisemad käskkirjad, õppenõukogu 

protokollid jne tuleb säilitada paberkandjal); 

- digitunniplaani loomine: kooli juhtkond otsustas muuta digitunniplaani rakendamise 

tähtaega, kuna puudub hea programm, mis võimaldaks kõigile sobiliku tunniplaani loomist. 

Hetkel on õppejuhi tunniplaan kokku pandud nii, et kõikide õpetajate ja õpilaste huvidega on 

arvestatud. Juhtkond ei loobu digitunniplaani ideest, kuid pakub lükata selle rakendamise 

tähtaega 2020. aastasse. Plaanis on tegeleda kaasaegse programmi otsinguga. 

5. Rahvusvahelise koostöö arendamine -  koolivaheajal osales direktor SA Archimedese 

toel kontaktseminaril, kust õnnestus saada koostööpartnereid Hispaaniast (Gran Canaria) ja 

Prantsusmaalt (Strasbourg), kellega proovime koos suurt projekti kirjutada. Õnnestumise 

juhul projekt kestab 36 kuud ning näeb ette õpetajate õppevisiite projekti kulul ja 

õpilasvahetust (kas pikaajalisi või lühikesi – seda veel täpsustatakse partneritelt ja 

kooskõlastatakse lastevanematega). Meie kool oleks projektikoordinaator. Õppevisiitidele 

eelneb pikk ja põnev ettevalmistustöö, aga lõppkokkuvõttes see tasub ennast ära. 



6. Ajalugu – ühe klassi õpilastel tekkis arusaamatus seoses ajaloo õppetööga, mille 

tulemusel saadi valesti õpetajast aru ning e-koolis oli info puudulik. Kogu klass oli õppinuid 

valet teemat ning töö eest saadi kehvad hinded. Ka varasemalt on olnud puudujääke 

õppetöö selguses. Direktori sõnul õpetajaga sellel teemal vesteldi. Hoolekogu peab oluliseks, 

et õppetöö korraldus oleks huvitav, konstruktiivne ning koostöö õpilaste ja õpetaja vahel 

positiivne. Hoolekogu poolt toodi välja vajadus, et toimub pidev tagasisidestamine, milleks 

võiks kasutada nt klassijuhataja tundi, kus kõikidel õpilastel on võimalus anda õpetajate ja 

õppetöö osas tagasisidet ning see info peaks olema sedastatud ka õpetajatele. Pidev 

kommunikatsioon parandab koostööd.  

7. Probleemid klassides, vahetundides – direktori sõnul on praegu kõik väga hästi sujunud 

ning nad väga hindavad sotsiaalpedagoogi tööd, kellest on väga suur abi olnud. 

8. Õuesõpe – teemaarutelud võiksid jätkuvalt toimuda, et teada saada õpilaste ja õpetajate 

ootusi ning vajadusi suurendamaks õuesõppe mahtu. Mõelda võiks projektide peale, mis on 

pikemaajalised – nt karstiala vaatlus sügisel-talvel-kevadel-suvel, keskkonnaprojektid.  

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 09. jaanuar 2019 kell 17:30 

 

Hoolekogu esimees 

Raiko Talvoja 

 

 

Protokollis 

Diana Pääsuke 


