KOSTIVERE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Aeg: 08.05.2019
Koht: Kostivere Kool
Algus: 17:30, lõpp 19:00
Osalesid: Helen Ernits, Rege Ers, Raiko Talvoja, Olga Saikovskaja, Anneli Raudlam, Ranele
Raudsoo, Liis Truubon, Diana Pääsuke, Mai-Liis Õun
Külalisena: kehalise kasvatuse õpetaja Karin Vassil
Puudusid: Maris Viires, Dorel Käosaar
Päevakord:
1. Sporditunnid, ujumine, suusatamine
Talvel tekkinud murega, et suusatundidega samal ajal mindi hoopis ujumistundi, põhjustas
arusaamatuse lastevanemates. Õpetaja Karin selgitas, et ei olnud võimalik teisiti, sest
ujumisaegade kirja panemisega sügisel jäädi hiljaks (õpetaja vahetumisega seoses), mistõttu
valikuid aegade osas enam ei olnud ja võeti järelejäänud ajad (Loo ujulat kasutab mitu kooli).
See, et lumi tuli samal ajal maha, kui ujumistunnid olid – ei oska ju keegi ette näha. Uuel
kooliaastal tegeletakse asjaga varem ning üritatakse ujumistunnid jätta muule ajale, kui talv.
Ujumistunde on ette nähtud 40 tundi ning ujumisoskus tuleb lastel omandada kolmandaks
klassiks. Et ajaliselt liiga koormav ei ole, alustati juba I klassist, põhirõhk jääb siiski II ja ja III
klassi.
Õpetaja soovitab lastevanematel tutvuda netilehega: www.ujumisoskus.ee, mis annab
ülevaate, millised nõuded on seatud ja kuidas last toetada ujuma õppimisel.
Ujumises tsükliõpe ei tule kõne alla, kuna lapsed ei jõua rohkem kui tund vees olla.
Suusatamine – varustuse küsitlus oli eelkõige vajalik, et teada, kui paljudel on varustus olemas,
mitte põhjendusega, et see tuleb lapsele hankida. Olemasoleva varustusega koolis ja laste
enda varustusega saadi hakkama. Uisuplast sai tehtud, küll oli aga kasutusaeg lühike.
On mõtteid edaspidiseks pakkuda erinevaid võimalusi spordialadega tutvumiseks – nt
mäesuusaõpe jne. Lastevanemate pakkumised on teretulnud, kui on keegi, kes saab ideede
teostamisel kaasa aidata.
2. Õuevahetund
Uuest õppeaastast hakkavad olema õuevahetunnid, st kui 1-4 klass söömas on (kestus 20
minutit), siis vanemad klassid on õues (kestus 30 minutit) ja kui suured klassid on söömas (20
minutit), siis väikesed on õues (keskus 30 minutit). Sellega tuleb küll 10 minutit koolipäeva
juurde, kuid võimalus õues olla, on seda väärt.
Õuevahetunniga seonduvalt on loomisel ka õuetegevused – tuleb 2 slackline, asfaltipinnale
mängud, põhupallid.
Õpetaja Karin annab taas lastevanematele soovitust tutvuda programmiga „Liikuma kutsuv
kool“, vt www.liikumakutsuvkool.ee
Nii on juba olemas koridorides liikumisrada, twister, hoota hüppe plats.
3. Stuudium vs e-kool

Õpetajatele käis Stuudiumit tutvustamas Stuudiumi esindaja. Stuudium on uuenduslikum,
kaasaegne ja ei jookse kokku, õpetajale mugavam (aruandlus loogilisem, õpilaspäevik,
suhtluskeskkond). Lisaks on selles TERA, kuhu õpetajad saavad üles panna materjale, jagada
neile juurdepääsu vastavalt klassile, niisamuti saab anda võimaluse õpilasel sinna ise oma
tööd üles laadida. Stuudiumis arendusemuudatuse saamine on ka palju lihtsam.
Õpetajate poolt on heakskiit olemas, ka hoolekogul ei ole midagi vastu öelda.
4. Rütmika
Kostivere Kooli II ja III klassi rahvatantsurühm sai tantsupeole. Suur aitäh õpetaja Märdile ja
suur kiitus lastele.
5. Kolme kooli ühiskoolitus
Vaheajal toimus Kostivere Koolis koolitus, millest võtsid osa valla kolme kooli õpetajad.
Kostivere Kool sai positiivset tagasisidet. Plaanis on ka edaspidi korraldada kolme kooli
õpetajate ühiskoolitusi ja üritusi.
6. Koolivorm
Peagi avaneb otselink koolivormi tellimisele.
7. Koolibussid
Lastevanematele palve – öelge lastele, et nad kinnitaks bussis ALATI TURVAVÖÖD!
8. Õpilaste omavahelised suhted
Ei ole täheldatud probleeme.
Lapsevanemad – palun rääkige oma lastega nutiseadmete kasutamisest ja ohtudest.
9. Õuesõppepaviljon
Luuakse töögrupp, mis hakkab edasi tegelema õuesõppepaviljoni teemaga. Kes tahab kaasa
lüüa, andke hoolekogule teada. Kõik mõtted ja ettepanekud on oodatud.
10. Järgmine koosolek
Lastevanemate koosolek on planeeritud sügisel 18. septembril, hoolekogu koosolek 11.
septembril 2019.
Kõik õpetajad on uueks kooliaastaks olemas.
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