KOSTIVERE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Aeg: 20.02.2019
Koht: Kostivere Kool
Algus: 17:30, lõpp 19.00

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

Päevakord:
1. Muudatused Kostivere Kooli vastuvõtus. Uus Isikuandmete kaitse seadus nõuab, et
lapse pildistamiseks ja pildi kajastamiseks kooli kodulehel on olemas lapsevanema nõusolek.
Kooli sisseastumise taotlusel on lisatud kastike, kuhu lapsevanem annab pildistamiseks
nõusoleku. Kui lapsevanem ei soovi oma lapse pildistamist, siis annab sellest teada
kantseleisse. Hoolekogu on selle poolt.
2. KIKI projekt. Õppeprogramm Pärnu Pernova hariduskeskusesse. Toimub septembris.
Klassiõpetaja valib oma klassile sobiva programmi.
3. Sporditunnid. Suusatamine vs ujumine ja varustus. 1.-3. klassile on ette nähtud
ujumistunnid, mis tuleb läbi teha. 1.klass läks suusatamise ajal kuuks ajaks ujuma Loo
ujulasse, mis tekitas segadust suusavarustuse vajalikkusest. Loo ujulas on keeruline
ujumisaegasid sobival ajal leida, seetõttu kattusid ujumine ja suusatamine. Suusatamise
tunnid toimuvad iga talv ja palume sellega arvestada. Kehalise kasvatuse õpetaja initsiatiiv on
kiiduväärt, seetõttu palume teda järgmisele hoolekogu koosolekule, et arutada erinevaid
võimalusi sporditegevuste planeerimiseks ( näiteks: tsükliõpe kehalises kasvatuses,
suusaväljasõit, Kuusalu ujula...)
4. Käitumine ja söögivahetund. Palume kodus lapsevanematel lastega üle rääkida lauas
käitumise kombed.

5. Hindamine ja hinnete parandamine. X-tähendab tegemata tööd, kui seda parandada, siis
enam maksimumhinnet saada pole võimalik. X-i puhul pole võimalik eristada, kas õpilane oli
haige ja tal jäi töö seetõttu tegemata või jäi lihtsalt tegemata. Ei ole õiglane, kui õpilasele ei
võimaldata haiguse ajal saadud x esmakordsel töö tegemisel saada maksimumhinnet.
Õppenõukogu arutab, kuidas eristada x tegemata töö või x haige ja tegemata.
6. E-kool ja koduste ülesannete kirjeldus. Seoses korduva lapsevanemate kriitikaga e-kooli
koduste ülesannete märkimisega palume ajaloos ja koduloos täpsemalt e-kooli panna kirja
kodune ülesanne. Selle kirjeldamisel peab kodutööst aru saama ka laps, kes koolist puudub.
Samuti tuleb olla konkreetne, kas ülesanne on kohustuslik või vabatahtlik (mida võib teha, aga
ei pea).
7. Rütmika tunnid. Päris mitmelt poolt on lapsevanematelt tulnud pahameelt rütmika õpetaja
sõnavara kasutamise kohta tunnis. Rütmika õpetaja suhtlusstiilist räägiti hoolekogus, seda
käsitletakse edaspidi individuaalselt.

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 17. aprillil 2019 kell 17.30
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