
KOSTIVERE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

Aeg: 11.09.2019 

Koht: Kostivere Kool 

Algus: 17:30, lõpp 19:00 

Osalesid: Dorel Käosaar, Helen Ernits, Raiko Talvoja, Olga Saikovskaja, Anneli Raudlam, 
Ranele Raudsoo, Diana Pääsuke, Emili Haugas 

Puudusid: Liis Truubon, Maris Viires, Reige Ers 

Päevakord: 

1. Õuevahetunnid ja õues õpe 

Õuevahetunnid on õpilaste poolt väga hästi vastu võetud ning põhupallidel turnimine pakub 
lastele palju rõõmu. Lastevanemate tähelepanu tuleb juhtida asjaolule, et laste õueriided ei 
oleks uueväärsed ehk laps saaks õuevahetunnis ka mugavalt liikuda ilma kartmata miskit 
määrida ja/või lõhkuda. 9. Klassi poiste tööõpetuse tunni raames tegeletakse Liis Truuboni 
eestvedamisel metsast toodavate pakkude lihvimise ja viimistlemisega, et oleks võimalik 
tunde õues läbi viia. 

2. Stuudium vs e-kool 

Kasutusel võetud E-kool asemel Stuudium, mis pakub õpetajatele rohkem võimalusi. Nagu 
näiteks koduste ülesannete ja videode üleslaadimine. Ka õpilaste poolt on uus programm hästi 
vastu võetud ning juhime tähelepanu, et ka kõik lapsevanemad uue programmi kasutusele 
võtaksid. 

3. Bussiliiklus ja koolibussid 

Lastevanemate jätkuv rahulolematus ATKO bussiliikluse (vanad bussid ja rahulolematud 
bussijuhid) ning koolibusside korraldamisega. Ühe lapsevanema näide: 2 aastat järjest saatsin 
iga hilinemise, rikke, bussi mitte tulemise, bussijuhi ebaadekvaatse käitumise jms kohta ATKO
´sse e-kirju, kuid miskit pole muutunud. 

4. 2019/2020 huviringide tutvustus, Ranele Raudsoo  

Kostivere kooli kodulehel üleval: http://kostivere.edu.ee/wp-content/uploads/2019/09/Ringide-
plaan-2019-TABEL.pdf 

Huviringides saab käia tutvumas kuni 23.09 Peale seda peab olema otsustatud, kas ja kus 
ringis õpilane käia soovib. Lastevanematele paneme südamele, et ka huviringi kirja panek 
võrdub kohustuse võtmisega seega tuleb ka valitud huviringis kohal käia. 

5. Rahvusvahelise koostöö projekti „Õppeprotsessi mitmekesistamine lähtuvalt 
muutunud õpikäsitusest“ tutvustamine, Olga Saikovskaja 

Tulekul koolitused 
Ranele Raudsoo: Methodology and ICT Tools for Teachers (30.09.2019 - 11.10.2019). Maltal 
asub koolitusfirma ETI pakub mitmekülgseid koolitusi õpetajatele, kes on huvitatud 
digivahendite kasutamisest õppetöös. Arvutiõpetaja poolt valitud kursus keskendub 
ainevahelisele lõimingule (näiteks keeleõpe arvutiõpetuses või muu ainetunni raames - CLIL). 
Annika Pau: Creativity in teaching and training through outdoor and indoor activities 
(13.10.2019 -19.10.2019. ). Koolitus toimub Hollandis Asseni linnas ning seal jagatakse 
teadmisi õuesõpe metoodikate, õpilaste loovuse võime arendamise ning loovuse kohta 
õpetamises ja õppimises. 

http://kostivere.edu.ee/wp-content/uploads/2019/09/Ringide-plaan-2019-TABEL.pdf
http://kostivere.edu.ee/wp-content/uploads/2019/09/Ringide-plaan-2019-TABEL.pdf


➢ Klassipõhiste õppereiside programmi „Tunne Eestimaad“ jätkamine ja 
arendamine  

➢ Õpilaste digipädevuste arendamine - digitunnid algklassidele 
➢ 12. septembril tutvustatakse õpetajatele Kostivere Noortekeskuse uusi võimalusi 

nagu näiteks virtuaalreaalsus prillide läbi kaugete maade muuseumite 
külastamine. Hoolekogu liikmed juhtisid tähelepanu asjaolule, et virtuaalprillide elamus 
ei tohi ühelegi lapsele olla kohustuslik vaid võib olla vabatahtlik! 

➢ Kiideti lastevanemate ja kooli vahelist koostööd (kuuskede istutamine, uisuvälja 
tegemine jne). 

➢ Kostivere Kool jätkab ülemineku eksamite läbiviimisega (7. klass loodusõpetuses 
ning 8. klass matemaatikas). 

➢ 2. klassi lapsevanema tähelepanek ja palve, et ujumistunnid ei toimuks talvisel 
ajal. 

➢ Paluti juhtida tähelepanu laste juuste ja peade kontrollile, et vältida täide tulekut 
ja teistele edasi kandumist. 

Hoolekogu esimees 

Raiko Talvoja 

P r o t o k o l l i s 

Helen Ernits
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