KOSTIVERE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Aeg: 09.01.2019
Koht: Kostivere Kool
Algus: 17:30, lõpp 19:00

Osalesid: Olga Saikovskaja, Raiko Talvoja, Helen Eharand, Anneli Raudlam, Diana
Pääsuke, Liis Truubon, Mai-Liis Õun, Ranele Raudsoo,
Puudusid: Maris Viires, Dorel Käosaar, Reige Ers, Helen Ernits

PÄEVAKORD
1. Koolivorm – järgmine tellimus on kevadel.
2. Nutiseadmed – direktori sõnul nutiseadmete kasutamine OK. On esinenud juhtum,
kus peale tunde on ühe õpilase telefon kotis katki läinud. Ettepanek on teha
kodukorda vastav muudatus sisuga, et kool ei vastuta kaasavõetud nutiseadmete
eest.
3. Koolibussid, ühistransport – probleemseid pöördumisi ei ole olnud. Alates 7.
jaanuarist on täiendav bussiliin huviringide kättesaadavuse suurendamiseks. Bussi
sõiduplaanid on saadetud meilile.
4. Rahvusvahelise koostöö arendamine – Hetkel töötatakse kahe projekti nimel: üks
projekt õpetajatele (väliskoolitused) ja teine projekt õpilastele (välisvahetused). Kui on
teada rohkem infot, siis võtame teema uuesti üles.
5. Õuesõpe – Kevadel toimub 8nda klassi õpilaste loovtöö raames õuesõppe matk
ööbimisega 6nda klassi õpilastele. Matka käigus läbitakse palju erinevaid õppetööga
seotud teemasid.
6. Kodukord ja laste omavahelised suhted klassides – Direktori sõnul teemaga
endiselt tegeletakse. Sotsiaalpedagoog viib klassides läbi erinevaid sotsiaalsete
oskuste õppimise mänge.
7. Küberkiusamine – Ka Kostivere Koolis on esinenud küberkiusamist. Kool ei saa
reguleerida, mis õpilased peale tunde oma nutiseadmetes teevad. Juhime
tähelepanu,
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sotsiaalmeedias: vestlusgruppides, instagramis, Facebookis jne.
8. Talvise sporditunni teema. Suusatamise ja uisutamise võimalikkus ja plaanid –
Suusarajad aetakse sisse hiljemalt 13. jaanuariks. Kehalise kasvatuse õpetaja Karinil
on plaanis teha uisuplats koolimaja taha. Uuritakse, kas on võimalusi saada välist abi,
et uisuväljak luua. Väljaku valmimise protsessi kaasatakse ka õpilased.

9. Rütmikatunnid – Erivajadusi silmas pidades on ühe õpilase suhtes rakendatud
rütmikatundides individuaalseid õpiabi tunde. Plaanis on jätkata rütmika tundidega ka
uuel õppeaastal. 2019. suvel 2. ja 3. klassi õpilastest koosnev rühm loodetavasti
osaleb Laulu- ja Tantsupeol (kui õnnestub läbida eelvoor, järgmine ettetantsimine on
30.01)
10. Teadusteater Saku Suurhallis – Õpetaja Annika plaanib minna III kooliastme
õpilastega 18. aprillil Saku Suurhalli Teadusteatri showle. Minek on vabatahtlik ja pilet
maksab 28.-. Pileti summast osa kompenseerib kool, samuti transpordi korraldab
kool.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub 20. veebruaril 2019 kell 17:30

Hoolekogu esimees
Raiko Talvoja

Protokollis
Ranele Raudsoo

