KOSTIVERE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Aeg:

09.12.2019

Koht: Kostivere Kool
Algus:

17:30-19:05

Osalesid: Raiko Talvoja, Triin Raag, Dorel Käosaar, Olga Saikovskaja, Ranele Raudsoo,
Helen Eharand, Emili Haugas, Liis Truubon, Diana Pääsuke, Annely Raudlam
Puudusid: Helen Ernits, Reige Ers

Päevakord:
1. 6. klass
Kool on tegevuskava paika pannud, kuidas parandada olukorda 6. klassis (psühholoogi
süstemaatiline kaasamine, emotsioonide juhtimise koolitus jne). Viimase klassikoosoleku
protokoll on asjaosalistele välja saadetud. 10.12.2019 toimub uus 6. klassi lastevanemate
koosolek.
2. Ruumipuudus
Olga annab ülevaate olukorrast koolis: koolipere on kasvamas ning ruumikitsikus on suureks
probleemiks. Sügisel on taas liitumas üle 20-lapsega I klass, vajadus on pikapäevarühma
ruumile, eriklassidele ja rahunemisruumidele. Juba praegu jagavad eesti keel ja inglise keel
ühte klassi, vene keel ja käsitöö ühte klassi.
Ainsana on võimalik veel matemaatikaklass voldikseinaga eraldada, et sinna kaks väikest
ruumiosa juurde saada – eriklassile ja rahunemisruumile.
Eripedagoogile on võimalik hetkel ainult oma koht saada raamatukokku.
Ruumipuudus on suur ja laste heaolu nimel tuleb leida lahendus.
Seepärast ongi tõusetunud vajadus leida täiendavaid ruume. Välja on pakutud mõisa.
Päevakorral on kaks varianti – kas võtab muusikakool mõisa ruumid oma kasutusele või võtab
kool. Kuna ühel või teisel juhul peavad lapsed rändama kahe maja vahel, on parimaks
variandiks see, kui kooli ühtse asutusena ei lahutata ja mõisa seab end sisse muusikakool.

3. Liitub abivallavanem Priit Põldma
Valla nägemus on, et kuna mõis on kasutusel ainult 1/3 ulatuses, remonditud on peaaegu pool,
võiks mõis saada paremasse kasutusse ja see on ka praegu eelarveliselt ainus õige tee.
Muusikakoolil ei ole veel selgust, ruumid, mida nad kasutada tahaks, on remontimata.
Hetkel on kohe korda tegemisel kinoruum koos selle eesruumi ja tagaruumiga. Selleks on valla
eelarves vahendid olemas.
Võlvsaalid võivad küll olla probleemiks akustika mõistes, kuid ei ole käidud testimas, kuidas
seal on pilli mängida.
Muusikakool mõisas oleks kõige mõistlikum variant. Muusikakooli käsutuses oleks siis ka
mõisa saal, mis oleks lastele väga hea võimalus harjutada esinemisi.
Kavas on teha korda mõisa ja kooli vaheline jalgtee ning lisada valgustus.
Probleemina nähakse ka kogunemiskoha puudust ja tundidesse jõudmist, kuid sedagi saab
reguleerida vastavalt. Kool näeb seda, et laps ei lähegi enne mõisa, kui alles tunni alguseks,
st mõis ei pea olema ootamise koht. Kui on näha, et ei jõuta 10 minuti sees ühest majast teise,
saab vaheaegasid nihutada.
Edasi on üldine arutelu.
Mõisa küljes olev nõukogude ajast olev majaosa – seda ei ole ette nähtud remontida, kuna
muinsuskaitse nõuab selle lammutamist.
II korruse ruumid – kui teha muinsuskaitse nõuetele vastav remont, siis nõuab see eelarvet
ning väga palju aega. Nii ei ole see praegu võimalik. Küll aga saaks teha seal kerge remondi
(vana tapeedi asemel värvitud sein, põrandale uus kate), et seda kohe kasutusele võtta ning
oleks parem, kui hetkel visuaalne väljanägemine on.
Akustika osas annab kasutusele võtta spetsiaalsed seina- lae katted, mis oleksid
teisaldatavad.
Kõiki lapsevanemaid oodatakse esmaspäevasele koosolekule mõisasse. Võimalus on tutvuda
mõisaruumidega ja kaasa rääkida, kas peaks mõisa võtma kasutusele Kostivere Kool või
muusikakool.
4. Muud teemad
* Projektirahastus on olemas kahe välijõusaali agregaadile. Hetkel on esitamise faasis projekt,
mille abil on plaanis ehitada väline tasakaalurada ning teha ümberehitusi koolimajas

(tulemusena tekib kaks eriklassi ja rahunemisruum). Seda viimast projekti esitada ei saa enne,
kui on otsustatud, kumb haridusasutus hakkab mõisa ruume kasutama.
* Kool sai ka katuseraha 10 000 eurot, millest 4000 eurot kulub uutele rahvarõivastele ja 6000
eurot uute koolipinkide ja ergonoomiliste toolide soetamisele.
* 19. detsembril kell 17:30 toimub kooli jõulupidu – TULGE KÕIK!

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 22. jaanuar 2020 kell 17:30

Hoolekogu esimees Raiko Talvoja
Protokollis

Diana Pääsuke

