
KOSTIVERE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

Aeg: 10.06.2020 

Koht: Kostivere Kool + Zoom 

Algus: 17:30 kuni 19:00 

Osalesid: Olga Saikovskaja, Raiko Talvoja, Ranele Raudsoo, Diana Pääsuke, Helen 

Eharand, Triin Raag 

Puudusid: Emili Haugas, Reige Ers, Anneli Raudlam, Liis Truubon, Helen Ernits, Dorel 

Käosaar 

 

Koosoleku päevakava 

1. Distantsõpe 

Olga võttis sõna, andes teada, et üldplaanis läks lõpuks kõik hästi, täheldati hakkama saamisel 

erinevust taseme suhtes (kel koolis oli halvem tase, siis koduõppel paranes ja ka vastupidi), 

kuid eks sügisel ole näha, kas õppes on vajaka jäämisi.  

Lastevanematele saadeti küsimustik, milles paluti tagasisidet distantsõppe osas. Vastuseid 

laekus 65. Küsimustikust tuli välja valdavalt kaks tähelepanekut: videotunde võinuks olla 

rohkem ja keskkondi vähem. Vastajatest ca 65% andis hinnangu, et lapsed said ise hakkama.  

Kui peaks olema ka edaspidi vaja distantsõpet korraldada, siis esimesed õppetunnid on käes 

ning teatakse rohkem, millele tähelepanu pöörata. Eelkõige keskkondade valikul, videotundide 

mahu tõstmist, videotunnist osalemise tähtsus on võrdväärne koolitunnis osalemisega. 

2. HTM järelevalve 

Järelevalve käis vallas õiendit tutvustamas. Esitlus oli kinnine ning hoolekogust osalejaid ei 

soovitud. Järelevalve üldhinnang oli positiivne, kuid viidati puudustele, mida tuleb täita. 

Ebaselgus osade õpetajate kvalifikatsioonis sai täpsustatud.  

Olga annab teada, et õpetajate osas on praegu väga hästi. Õpetaja Mari Sepping asemele on 

leitud uus klassiõpetaja, niisamuti on leitud poiste tööõpetuse õpetaja ja eriklassi õpetaja.  

Kool tegeleb sellega, et õiendis antud tähtajaks, s.o. septembriks 2021 saavad õiendis toodud 

puudused lahendatud. 

 

 



3. Dokumentatsioon 

HTM järelevalve poolt õiendis viidatud puudused kooli dokumentatsiooni osas on kool 

uuendamas alljärgnevaid dokumente: 

• Kostivere Kooli õppekava üldosa 

• Lisa 1 Kostivere Kooli III kooliastme loovtööde koostamise juhend ja kaitsmise kord 

• Lisa 2 Kostivere Kooli õpilaste hindamise kord 

• Kostivere Kooli ainekavad (keemia, loodusõpetus, kehaline kasvatus, tehnoloogia, 

eesti keel ja kirjandus, kunstiained, matemaatika, võõrkeeled, bioloogia, füüsika) 

• Õpilase arendusvestluse läbiviimise kord 

Dokumentatsiooni osas andis koolile nõu ka Innove.  

Hoolekogul oli võimalus dokumendimuudatustega tutvuda ning esitada küsimusi ja 

ettepanekuid, mida ka tehti. 

Kool teeb viimased täiendused ning dokumendid saavad kinnitatud.  

4. Projektid 

Koolil on rõõmusõnum: algab staadioni ehitus. Niisamuti on olemas projekti rahastus rularambi 

ehituseks ning tasakaaluraja ehituseks. Suvel läheb ehituseks lahti ning sept-okt peaks kõik 

valmis saama.  

Ka on rahastus „vaikuse toa“ sisustamiseks. Tuleb üks mõnus koht, kus pingeid maha võtta.  

III korruse koridori arvelt näpistatakse üks väike nurk väikeklassi jaoks.   

Lõpetuseks 

Täname kooli vahva videolõpuaktuse eest.  

I klassi on sügisel tulemas 21+ õpilast.  

Järgmine hoolekogu koosolek on 9. septembril 2020 algusega kell 17:30. 

 

Hoolekogu esimees 

Raiko Talvoja 

 

Protokollis 

Diana Pääsuke 


