KOSTIVERE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Aeg: 06.05.2020
Koht: Zoomi kõne vahendusel
Algus: 17.30, lõpp 19.00
Osalesid: Olga Saikovskaja, Emili Haugas, Raiko Talvoja, Reige Ers, Ranele
Raudsoo, Anneli Raudlam, Diana Pääsuke, Triin Raag, Liis Truubon, Helen
Eharand, Helen Ernits, Dorel Käosaar
Koosoleku päevakava

1. HTM järelevalve
Veebruaris Jõelähtme vallas ja tema hallatavates asutustes Kostivere Kool ja
Kostivere
Lasteaed viidi läbi haldusjärelevalve. Kohal käisid HTM-i järelevalveametnikud, kes
kohtusid õpetajatega, juhtkonnaga, tugispetsialistidega, hoolekogu esindajatega,
valla ametnikega ja õpilastega. Kontrolliti kooli dokumentatsiooni (õppekava,
arengukava,

sisehindamise

aruanne,

õppenõukogu

protokollid,

õpetajate

kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente jne).
Aprilli saadeti koolile ÕIEND HALDUSJÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA.
Ettekirjutused koolile on järgmised:
4.1. Viia kooli õppekava kooskõlla Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määruse nr 1
„Põhikooli riiklik õppekava“ § 24 lõikega 5, § 24 lõike 6 punktiga 5, lisadega 4, 7 ja 8
ning põhikoolija gümnaasiumiseaduse § 29 lõikega 4. Täitmise tähtaeg: 01.09.2020.
4.2. Koostada kooli üldtööplaan vastavalt haridus- ja teadusministri 25.08.2010. a
määruse nr 52 „Kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides
esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja pidamise kord“ §-le 4. Täitmise
tähtaeg:

01.09.2020.

4.3. Kehtestada kooli tegelikele vajadustele ja praktikale vastav õpilastega
arenguvestluste

läbiviimise

kord

või

järgida

kehtivat

korda

põhikooli-

gümnaasiumiseaduse § 37 lõike 7alusel. Täitmise tähtaeg: 01.09.2020.

ja

4.4. Korraldada avalikud konkursid lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74
lõigetest 6 ja 7 nendele õppe-kasvatusala töötajate ametikohtadele, kellel
magistrikraad puudub, kuid kes õiendi teatavaks tegemise ajal on seda omandamas,
juhul, kui magistrikraadi ei ole omandatud hiljemalt 01.07.2021. Täitmise tähtaeg:
01.09.2021.
4.5.

Korraldada

avalikud

konkursid

nendele

õppe-kasvatusala

töötajate

ametikohtadele, kellel puudub magistrikraad ja kes ei ole seda asunud omandama,
lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõigetest 6 ja 7. Täitmise tähtaeg:
01.09.2020.
4.6.

Korraldada

avalikud

konkursid

nendele

õppe-kasvatusala

töötajate

ametikohtadele, kellel on olemas nõutav tasemeharidus, kuid puudub õpetajakutse,
juhul, kui õpetajale ei ole omistatud õpetajakutset hiljemalt 01.07.2021, lähtudes
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõigetest 6 ja 7 Täitmise tähtaeg:
01.09.2021.
4.7. Tagada Eesti hariduse infosüsteemi kantud andmete õigsus, lähtudes Vabariigi
Valitsuse 05.08.2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine
ning põhimäärus“ § 6 lõigetes 1 ja 2 ning § 20 lõikes 1 sätestatust. Täitmise tähtaeg:
01.05.2020.
Koolidirektor tegi ülevaate, milliseid samme on kool juba teinud ning milliseid samme
on veel plaanis teha ettekirjutuste täitmiseks.

2. Distantsõpe
Alates eriolukorrast on Kostivere koolis distantsõpe.
Õpetajad on üldiselt uue olukorraga kohanenud. Distantsõppega seoses tehakse
päris palju videotunde, peamiselt Zoom-is. On klasse, kus toimub videotunde päris
tihti, kuid on ka klasse kellel ei toimu peaaegu üldse, selline klass on 4.klass.
Lapsevanema väitel on neil toimunud terve distantsõppe perioodi jooksul ainult üks
videotund ja see oli 06.05. Direktor lubas seda teemat õpetajatega arutada. Lisaks
on klasse, kes tekitavad probleeme ka veebis, peamiselt 6.klass.
Distantsõppe perioodil on terve kooli peale paar õpilast „kaduma“ läinud. Ei ole
suudetud luua kontakti ei nende laste ega ka vanematega. Probleemiga tegeldakse.

18.maist hakatakse kutsuma kooli õpilasi, kellel on distantsõppe perioodi vältel
tekkinud võlgnevusi. Lisaks soovivad klassijuhatajad kohtuda õpilastega (kümnetes
gruppides). Koolibussid hakkavad käima esmaspäeviti (18.05, 25.05, 01.06).

3. Kooli lõpetamine
Tulenevalt eriolukorrast ei ole võimalik korraldada rahvarohkeid üritusi. Arutati
erinevaid lõpuaktuse korraldamise (video ühenduse kaudu, igale klassile erineval
ajal aktus, saata tänukirjad ja kiituskirjad õpilastele postiga jne). Otsustati, et
lõpuaktus on õpilastele oluline ning ära jätta seda ei saa.

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 10.juunil 2020.a kell 17.30.

Hoolekogu esimees
Raiko Talvoja

Protokollis
Emili Haugas

