
 

 

KOSTIVERE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

  

Aeg: 13.11.2019 

Koht: Kostivere Kool 

Algus: 17:30, lõpp 19:15 

Osalesid: Raiko Talvoja, Triin Raag, Dorel Käosaar, Olga Saikovskaja, Ranele Raudsoo, 

Helen Eharand, Emili Haugas, Carmen Viherpuu, Annely Raudlam. 

Puudusid: Helen Ernits, Liis Truubon, Diana Pääsuke, Reige Ers.  

 

Päevakord: 

1. Hoolekogu valimine. 

Hoolekogu esimeheks valiti kõigi kohal viibinute poolthäältega Raiko Talvoja. Hoolekogu 

aseesimeheks valiti kõigi kohal viibinute poolthäältega Triin Raag. 

2. Õuevahetunnid 

Õuevahetunnid toimuvad hoogsalt ja on lastele üldiselt meelepärased. Pikema analüüsi 

leiab kooli lehest. Vanemad lapsed on avaldanud soovi halvema ilma korral olla võimlas. 

Mida on ka võimaldatud. Samuti tegid noored ettepaneku siduda õuevahetund 

digilahendustega ehk digivahetund. Ettepanek õueõppeks mõeldud pinkide lahendusele. 

Ümar laud pingiga kuhu saab keskele kinnitada varju. 

3. Digitunnid. 

Õpetaja ise valib eesmärgi. Tund on ainepõhine. Lapsed õpivad arvuti kasutamist läbi 

õpetatava aine. 

4. Ajalooõpetaja ja õpilase vaheline konflikt 6. klassis. 

Kõik meetmed selle lahendamiseks on kooli poolt kasutusele võetud. Piirdutakse õpetaja 

suhtes hoiatusega. Õpetaja on igati vabandanud ja osapooled on omavahel kohtunud. 

Hoolekogu leidis olukorda pikalt analüüsides, et ka klassil on vaja vabandada õpetaja ees.  



5. Eesti keele ja kirjanduse tunnid 6. klassis. 

6.klass on võtnud sihikule eesti keele õpetaja. Millised vahendid on õpetajal õpilaste korrale 

kutsumiseks kui õpilastel koostöötahe puudub. Kuidas toetada õpetajat aitamaks leida 

lahendus õpilaste sihilikule provokatsioonile ja kiusamisel? Ettepanek: kasutada 1 ainetund 

klassijuhatajal, et rääkida tekkinud hoiakutest ja kuulata õpilaste poolt pakutavaid lahendusi 

toetamaks mõlemat osapoolt. Kaasata sotsiaalpedagoog, pakkuda motiivipakett õpilastele. 

Olukorra mitte paranemisel on õpetaja andnud märku selles klassis aine õpetamise 

loobumisest.  Teine olemasolev eesti keele õpetaja ei ole nõus oma koormust aga 

suurendama. 

Hoolekogu tegi ettepaneku erakorralisele koosolekule mis toimuks 6. klassi lapsevanemate, 

klassijuhataja, direktori, sotsiaalpedagoogi ja valla haridus- kultuuri ja sotsiaalosakonna 

juhataja kohtumisel. Päevakorras 6. klassi mured ja sammud olukorra parandamiseks. 

6. Huviringist puudumine.  

Stuudiumisse saab märkida koolist puudumise põhjuse, mida huviringi juhendaja aga ei 

näe. Seega jääb siiski maha märge – ringist puudunud. See ei lähe puudumiste arvestusse 

kuna on tegu õppekava välise tegevusega. Kuid on informatiivne lapsevanematele. 

7. Erasmus+ koolitused ja projektid.  

Lühiülevaade Maltal toimunud koolituse sisust (osales huvijuht Ranele Raudsoo). 

Õpetajatele on edastatud koolituselt saadud mõtted ja juhised. 

8. Muuseumi külastus 

Ettepanek 1.-4. klass võiksid osaleda Kadrioru Lossis pakutavas haridusprogrammis 

“Kunstiga kiusamise vastu”. Eesmärk on selgitada kiusamise mõiste. Kuidas märgata ning 

vastu seista kiusamisele läbi kunsti ja mängude. 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 11. detsembril kell 17.30 

 

Hoolekogu esimees  Raiko Talvoja 

Protokollis Triin Raag 


