KOSTIVERE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Aeg: 11.03.2020
Koht: Kostivere Kool
Algus: 17.30, lõpp 19.00
Osalesid: Olga Saikovskaja, Gerda Sikka, Raiko Talvoja, Reige Ers, Ranele Raudsoo, Anneli
Raudlam, Diana Pääsuke, Triin Raag, Liis Truubon, Helen Eharand, Helen Ernits, Dorel
Käosaar
Koosoleku päevakava
1. Liikuma kutsuv kool
Kostivere kool liitus programmiga, mida veab Tartu Ülikooli liikumislabor, sel õppeaastal.
Eesmärk on pakkuda 60 min aktiivset liikumist päevas. Selle alla ei kuulu ainult
õuevahetunnid, vaid ka muud liikumispausid (sh tunni ajal), aktiivne kooli tulek ja koju
minek ning õpetajatele mõeldud liikumistegevused.
Ettepanek luua töögrupp, kuhu kuuluksid nii õpilased, lapsevanemad kui õpetajad. Selle
kohta tuleb koolist eraldi kiri. Lapsevanemate ettepanekud on väga oodatud.
23. märtsil toimub kooli ja vallavalitsuse esindajate koosolek staadioni II etapi ja täiendavate
(õue)spordivahendite teemal.
2. HTM järelvalve
Veebruaris külastasid kooli haridus- ja teadusministeeriumi ametnikud järelvalve
läbiviimiseks. Tagasidet on oodata aprilli keskpaigaks, siis peaks vallavalitsuses toimuma
tulemusi tutvustav koosolek.
Esmane info: arengukava peaks sisaldama konkreetsemaid tegevusi, üldine tööplaan on pikk
ja vajab läbivaatamist (kool: see on plaanis aprill - august), õppekava vajab mõningast
kaasajastamist (nt tööõpetus on soopõhine, mõned ainekavad põhinevad vanal määrusel),
õppenõukogu protokollid peaksid kajastama ka arutelu, mitte ainult otsuseid, probleemsete
lastega peaks rohkem tegelema (kool: väikese õpilaste arvu juures annab iga üksik probleem
üldpildis suure protsendi), sh kaasama lastekaitset.
Õpilased olid THM ametnikega kohtumisel oma kooli suhtes positiivselt meelestatud.
Kooli hinnangul on hea sellist välist tagasisidet saada.
3. Koolibussid
On koolibusse, mille ring on väga pikk, nt kui autoga võtab kooli jõudmine 10 min, siis
bussiga u 1 h. On suuri busse, mis sõidavad pika maa ainult ühe lapse pärast. Samas on busse,
kus paljud lapsed ei mahu üldse istuma ja peavad sõitma seistes. Sõidu registreerimine ei
toimi korralikult (on bussijuhte, kes ei kannata, kui lapsel läheb õpilaspileti otsimise ja
registreerimisega aega ning käsutab ta niisama bussi, ja neid, kes ei pööra üldse tähelepanu,
kas sõit registreeritakse või minnakse niisama bussi; samas on teada bussijuht, kes tahtis
õpilaspiletita õpilase bussist välja visata) ja ei anna adekvaatset ülevaadet busside reaalsest
täituvusest. Jätkuvalt on probleeme busside tehnilise korrasolekuga (uksed ei avane/sulgu
korralikult, on sõidu ajal irvakil, bussid ei suuda korraliku kiirusega sõita, ajavad tossu välja
jne) ja bussijuhtide eesti keele oskusega (lapsed on küll küsinud, kas buss sõidab soovitud
kohta, aga hoolimata jaatavast vastusest on hoopis mujale sattunud).

Ootame vallavalitsuselt infot, millal hakatakse ette valmistama järgmist hanget ning mil moel
korraldada lapsevanematelt tagasiside/ettepanekute kogumine.
4. Rütmika tunnid
Direktor käis vaatamas, hetkel tundub olukord normaalne.
5. Viirused
Rahvusvaheline projekt, mis hõlmab mh õpilasvahetust, on hetkel peatunud. Edasi lükkub
kevadeks planeeritud Poola reis.
6. Muu
Toimus Stuudiumi rahuloluküsitlus, tulemusi tutvustati kooli ajalehes. Üldiselt ollakse rahul.
Soovitusliku/kohustusliku kirjanduse nimekirjad võiksid olla avaldatud kooli kodulehel, see
võimaldaks raamatute hankimise paremat planeerimist.
Kui koolis toimuvate huviringide/trennide ajad muutuvad, siis võiks info jõuda otse
lapsevanemateni, mitte ainult lasteni.
Hoolekogu protokollid võiksid lapsevanameteni jõuda nt Stuudiumi kaudu, sest paljud ei jälgi
kooli kodulehte kuigi aktiivselt.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub 6. mail 2020.a kl 17.30.
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