KOSTIVERE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Aeg: 13.12.2017
Koht: Kostivere Kool
Algus: 17.15, lOpp 19.00

Osalesid: Olga Saikovskaja, Sander Sepp, Raiko Talvoja, Reige Ers, Ranele Raudsoo, Anneli
Raudlam, Diana PiUisuke, Lils Truubon, Helen Eharand, Helen Emits, Dorel Käosaar
Puudus Mans Viircs.
Koosoleku päevakava
1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine

Hoolekogu valis Uhehäiilselt esimeheks Raiko Talvoja ja aseesimeheks Dorel Käosaare fling
otsustas, et protokollija valitakse igal koosolekul eraldi.
2. Laste käitumine koolis

POhitahelepanu seoses käitumisprobleemidega saab praegu 3. kiass. Hoolekogu vOttis juba
rakendatud meetmed teadmiseks fling teeb omalt poolt ettepaneku kaaluda laste
rahustamiseks vaikuseminutite süstemaatilist kasutamist ja vOimalusel Ouesöppe osakaalu
suurendamist. Samuti vöiks toimuda täiendav koosolek neile lapsevanematele ja lastele, keda
kujunenud olukord köige enam mOjutab. Kooli (kiassijuhataja) poolt kokkukutsutaval
koosolekul vöiksid osaleda ka tugispetsialistid. Lapsed vOiksid esialgu öpilasesinduse
juhendamisel aega sisustada fling ühineda siis, kui lapsevanemad ja kooli esindajad on
omavahelise arutelu kpetanud. Abi vOiks olla sellest, kui koosolekut juhiks ja kokkuvtte
teeks keegi, kes ei ole probleemiga seotud.
Kaitumisega seonduv vajaks tegelemist teisteski kiassides, nt 9.klassis. Negatiivsete
ilmingute kritiseerimise körval vOiks rohkem tahelepanu poorata positiivsele
tagasisidestamisele. Opetajad vöiksid e-Kooli sagedamini panna tahelepanekuid käitumise
kohta, et lapsevanematel oleks parem ulevaade koolis toimuva.st.
05.01.2018.a toimub psUhholoog Tuna Naaritsa koolitus Opetajatele, kus käsitletakse mh
positiivset tagasisidestamist. 07.02.2018.a toimub Ville Jehe koolitus lapsevanematele
emotsioonide juhtimise teemal.
JOelähtme valla esindaja A.Raudlam tutvustas VEPA käitumisoskuste meetodit kui
vOimalikku abivahendit.
3. Koolivest
Hoolekogu soovib hakata kujundama traditsiooni, et pidulikel sUndmustel ja kooli
esindamisel saaks heaks tavaks kanda koolivesti koos valge sargi vöi phiusiga. Igapaevane
koolivesti kandmine on samuti tervitatav.

2018.a sLigisel kooliteed alustavate laste vanematele on eelkooli kaudu tutvustatud koolivesti
kasutusele vötmise ideed, mis on saanud positiivse tagasiside. Hoolekogu julgustab ka kOiki
teisi lapsevanemaid lastele koolivesti soetama ja selle kandmist toetama.
Koolivesti tellirnine 2018.12019. Oppeaastaks toimub 201 8.a juunis ning seda teevad
lapsevanemad ise Norrison.ee e-poe kaudu.
Kooli kodukorra punkti 3.10, mis reguleerib aktustel kantavat riietust, muudetakse järgmise
Oppeaasta alguseks fling sinna Iisatakse koolivesti kandmise soovitus.
Et koolivesti kandmise komme kiiremini juurduks ja kogernata ära ei ununeks, vOiksid
kiassijuhatajad enne iga aktust vm pidulikku sflndmust ja kooli esindamist e-Kooli kaudu
seda meelde tuletada.
4. Kostivere Kooli arengukava
Hoolekogu tutvus Kostivere Kooli arengukavagaja kiitis selle flhehäälselt heaks.
5. Muu
E-kooli täitmise Lihtsed pOhimOtted: alati ei märgita e-Kooli tegemata tOid ,,X”; millal on
asjad kodus ,,T” ja millal ,,1”; kodutöödest teavitamine ei saa toimuda ainult e-Kooli
vahendusel, sest esineb tehnilisi tOrkeid nii m-Koolis kui e-Koolis ja tekib ktisimus paeviku
kohustuslikkusest; mis ajaks peaksid trirnestri hinded olema välja pandud?
Mobiiltelefonide suhtes on edaspidi null-tolerants, sest 8. ja 9. kiassile tehtud vahetundides
öppetoOks kasutarnise erandit hakati kuritarvitama.
Jargmine hoolekogu koosolek toimub 3 1 .01 .201 8.a ki 17.30.

Hoolekogu esimees
Raiko Talvoja

Protokollis
Dorel Käosaar

