KOSTIVERE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Aeg: 22.01.2020
Koht: Kostivere Kool
Algus: 17:30-18.40
Osalesid: Raiko Talvoja, Triin Raag, Dorel Käosaar, Olga Saikovskaja, Ranele Raudsoo,
Helen Eharand, Reige Ers, Annely Raudlam
Puudusid: Helen Ernits, Emili Haugas, Liis Truubon, Diana Pääsuke

Päevakord:
1. Kooli õppekava ja hindamise korra muudatused.
Hoolekogule esitati arvamuse andmiseks järgmised ettepanekud hindamise korra ja
tunnijaotusplaani muutmiseks:
➢ kui ühes õppeaines on üks trimestrihinne „puudulik“, siis on õppenõukogu otsusel
võimalus jätta õpilane täiendavale õppetööle;
➢ kui aineõpetajad on märkinud õpilase käitumise trimestrihinde „rahuldavaks“ neljal
korral, siis paneb klassijuhataja käitumishinde „rahuldava“. Kui aineõpetajad on
õpilase käitumist hinnanud „mitterahuldavaks“ kahel korral, on trimestri käitumishinne
automaatselt „mitterahuldav“.
Tunnijaotusplaani muudatused:
➢ 8. klassis on nädalas 4 matemaatikatundi ja 1 tund karjääriõpetust (valikaine, varem
oli 9. klassis);
➢ 9. klassis on nädalas 5 matemaatikatundi (varem oli 4 tundi).
➢ Üleminekuperioodil (2019/20. õppeaastal) on karjääriõpetuse tunnid 8. klassis ja 9.
klassis mõlemas 1 tund nädalas ning neli matemaatikatundi nii 8. klassis kui ka 9.
klassis, kuna 9. klassil oli viis matemaatikatundi juba 8. klassis 2018/19. õa.
➢ Alates 2019/20. õppeaastast toimub algklassides (1.-4.kl.) 1 kord nädalas digitund
eesti keele tunni arvelt. Tund kantakse tunniplaani ja e-päevikusse eraldi tunnina.

Hoolekogu kiitis muudatused heaks. Hoolekogu poolt esitatud küsimused said õppejuhi poolt
ammendavad vastused ning tehtud täiendavad tähelepanekud arutatkse õpetajate seas läbi.
2. Ruumipuudus koolis.
Kooli ruumipuuduse küsimuses on leitud lahendus. Osapoolte kokkuleppel alustab
2020/2021. õppeaastal Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli Kostivere filiaal õppetegevusega
Kostivere Kultuurimõisa ruumides. Vabanevate ruumide näol saab kool juurde kaks suurt
klassiruumi (1. klassi koduklass ja kunstiklass) ja väiksema ruumi eriklassi jaoks.
3. Laste ja õpetajate suhted
Toimus 6. klassi lastevanemate koosolek, kus arutati õpilaste- ja õpetajatevahelisi suhteid.
Jätkub järjepidev koostöö suhete parandamise eesmärgil.
4. Haldusjärelvalve
17.-19. veebruar külastavad kooli haridusministeeriumi ametnikud, kes viivad läbi Kostivere
koolis ja lasteaias korrapärast järelvalvet. Kontrollitakse dokumentatsiooni olemasolu ja
korrashoidu, külastatakse tunde, vesteldakse õpilaste ja õpetajatega. Tegemist on
tavapärase visiidiga, mis on ammu juba ette teada, kuid nõuab õpetajatelt palju lisatööd.
5. Muud jooksvad teemad
➢ Tüdrukute ja poiste tööõpetuse tunnid. Lapsevanema poolt juhitud tähelepanu
asjaolule, et tüdrukute tööõpetuse tunniks vajalikud vahendid peavad õpilased ise
muretsema, kuid poiste tunniks vajalikud vahenid on kooli poolt organiseeritud.
Arutati, et nii on see juba ajalooliselt alati olnud ja muud lahendust täna ei ole. Küll
aga võiks õpilasi teavitada võimalusest, et tüdrukud võivad valida ka tööõpetuseks
puutöö ja vastupidi. Selline valik peaks aga olema tehtud kohe õppeaasta alguses
ning pädev läbi terve õppeaasta.
➢ Õpilaste käitumine sööklas. On tulnud ette juhtumeid, kus mõned õpilased ei pea
kinni sööklas käitumise korrast, ega allu õpetajate korraldustele, kuid direktori
sekkumisel on leidnud lahenduse. Üldjoontes on olukord hea.
➢ Õuevahetunnid. Jätkuvalt toimuvad õhuevahetunnid kui ilm on selleks sobiv.
Vanemate klasside õpilaste kaasamine pigem keerulisem.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub 11. märtsil 2020 kell 17.30.
Koosoleku esimees: Raiko Talvoja
Protokollis: Helen Eharand

